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VOORWOORD 
Hoi! In dit magazine lees je alles over onze school.

Pantarijn Kesteren is een overzichtelijke, veilige school met 405 leerlingen. Onze 

leerlingen vertellen ons dat de school een prettige sfeer heeft. Dat vinden wij heel 

belangrijk en we doen ons best om dat zo te houden. Onze leerlingen komen uit de 

hele omgeving: van Maurik tot Randwijk en van Echteld tot Dodewaard. Je leert bij 

ons al snel nieuwe mensen kennen. De onderbouw van onze school is het grootst, 

want iedereen begint in een 2-jarige brugklas. Na het 2e jaar verlaten de basis/kader- 

leerlingen onze school om ergens anders verder te gaan. Na de 3e klas gaan ook de 

havo- en vwo-leerlingen op een andere Pantarijn-locatie of school verder.

 

Dit magazine geeft informatie over het onderwijsaanbod op onze school en over hoe 

wij dat georganiseerd hebben. Er zijn nog andere manieren om meer te weten te 

komen. Tijdens het Open Huis staan we allemaal klaar om je te ontvangen.  

Daarnaast geeft onze website ook een goed beeld van de school. Als je nog op 

andere  momenten meer informatie wilt, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Graag tot ziens!

Robert Philips 

Teamleider

Eva Ruttenberg (coördinator onderbouw)
Bas van Veen 
(coördinator onderbouw)
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Als je in groep 8 zit, ga je nadenken 
over welke school het beste bij jou 
past. Vaak begin je hier al in groep 7 
mee, want een school uitkiezen kan 
best een flinke puzzel zijn.

Om je te helpen bij je keuze, organiseren 

scholen vaak activiteiten en bijeenkom-

sten om meer over een school te weten 

te komen. Op Pantarijn Kesteren doen wij 

dit ook. Wij hebben twee kennismakings-

momenten voor groep 7/8 leerlingen:

- Minilessen op donderdag 4 nov  

  2021

- Open Huis op vrijdag 14 januari 2022

Maar waar moet je nu op letten bij het 

kiezen van een school? Natuurlijk op de 

onderwijsniveaus die je op die school 

kunt doen, want dat moet wel passen bij 

het advies dat jij van de basisschool krijgt.  

Voor onze school kan dat eigenlijk niet 

misgaan, want bij ons worden alle niveaus 

van basisberoepsgerichte leerweg tot vwo 

aangeboden. Bij ons zit je dus altijd goed! 

Daarnaast wil je vast graag weten wat 

voor activiteiten er op school zijn en  welke 

vakken er precies gegeven worden. Daar 

vind je in dit magazine ook meer  informatie 

over.

Tenslotte wil je natuurlijk ook een beetje 

‘voelen’ of de school bij je past. Dat kun 

je het beste doen tijdens ons Open Huis, 

de minilessen of andere bezoeken aan 

onze school. Het helpt natuurlijk ook als je 

 toevallig leerlingen van onze school vanuit 

je eigen omgeving kent, bijvoorbeeld uit de 

buurt of van de sportclub. Zij kunnen je het 

beste vertellen hoe het is om leerling van 

onze school te zijn.

Wij wensen je alvast veel succes met het 

kiezen!

HOE KIES IK EEN 
SCHOOL VOOR 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS?
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Hoe werkt dat nou, het voortgezet 
 onderwijs? Is het nou echt heel 
anders dan de basisschool?
In een paar  opzichten wel.

Je hebt niet één of twee leerkrachten, 

maar wel meer dan 10. Ook heb je elk 

lesuur een ander vak en loop je meerdere 

keren per dag van lokaal naar lokaal.  

Je bent niet meer de oudste groep van 

de school maar juist de jongste. Vaak is 

de school ook iets verder van huis dan 

je gewend bent, soms moet je een stukje 

fietsen. Gelukkig zijn er veilige fietsroutes 

vanuit alle omliggende dorpen naar ons 

schoolgebouw aan de rotonde in  

Kesteren, dus dat moet goed komen.

‘ONS KENT ONS’ OP 
PANTARIJN KESTEREN
Op de basisschool ken je waarschijnlijk 

iedereen en iedereen kent jou. Op veel 

scholen voor voortgezet onderwijs is dat 

anders, want er zijn meer leerlingen. Bij 

ons valt dat erg mee, want onze school 

heeft ongeveer 400 leerlingen en is  

daardoor heel overzichtelijk. 

Je zult al snel veel mensen kennen.

En wij leren jou ook snel kennen!

HOE WERKT HET
VOORTGEZET
ONDERWIJS?
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DIT IS PANTARIJN
KESTEREN

Pantarijn Kesteren is een overzichtelijke en veilige school met ongeveer 400 
 leerlingen. 

Onze leerlingen vinden dat onze school een prettige sfeer heeft. Dat vinden wij ook heel 

belangrijk en we doen ons best om dat ook zo te houden. Onze leerlingen komen uit de 

hele omgeving: van Maurik tot Randwijk en van Echteld tot Dodewaard. Je leert dus al 

snel nieuwe mensen kennen.

De onderbouw van onze school is het grootst, want iedereen begint in een tweejarige 

brugklas. Na het tweede jaar verlaten de basis- en kader-leerlingen onze school om 

ergens anders verder te gaan. Dit kan een andere Pantarijn-locatie zijn, maar ook een 

andere school. Na de derde klas gaan ook de havo- en vwo-leerlingen op een andere 

Pantarijn- locatie of school verder. Op Pantarijn Kesteren hebben we in de vierde klas 

namelijk alleen nog de examenleerlingen van de mavo.

6



7Pantarijn Kesteren 2022



8



9Pantarijn Kesteren 2022



Slagingspercentage 2018 2019 2020 2021

Geslaagd totaal 94% 95% 100% 97%

Geslaagd met  
Basisberoepsgerichte 
leerweg advies van 
basisschool

7% 8% 4% 0%

Geslaagd met
Kaderberoepsgerichte 
leerweg advies van 
basisschool

30% 17% 33% 23%

Percentage school
verlaters zonder  
diploma

4% 0% 0% 0%

Gemiddelde cijfer 
centrale examens 
Pantarijn Kesteren

6,6 6,6 n.v.t 6,5

Gemiddeld cijfer 
centrale examens
landelijk

6,3 6,3 n.v.t 6,3

NIVEAUS
Als je naar onze school komt, dan start je 

in een ‘dakpanklas’. Dat betekent dat er 

twee onderwijsniveaus samen in één klas 

zitten. 

Dat kunnen de volgende combinaties zijn:

- De BK-klas (basisberoepsgerichte 

leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg)

- De KM-klas 

(kaderberoepsgerichte leerweg en mavo)

- De MH-klas (mavo en havo)

- De HV-klas (havo en vwo)

Deze gecombineerde brugklas duurt twee 

jaar. Daarna kun je verder gaan op onze 

school naar mavo 3, havo 3 of vwo 3. 

Als je een advies krijgt om verder te gaan 

op basisberoepsgerichte leerweg of 

kaderberoepsgerichte leerweg, dan ga je 

naar een andere Pantarijn-locatie of een 

andere school. Na de derde klas havo of 

vwo kun je verder op Pantarijn 

Wageningen MHV of op een andere 

school. De mavo- leerlingen gaan door 

naar de vierde klas op onze school en 

sluiten dat af met het examen.

Pantarijn Kesteren is een  kleinschalige en gezellige school, waar je de ruim-
te krijgt om jouw niveau en talenten te ontdekken. En omdat wij niet te groot 
zijn, kun je bij ons  rekenen op persoonlijke aandacht. 

ZO WERKT HET OP 
PANTARIJN KESTEREN

Gemiddelde cijfer dat de 
leerlingen geven over 

schoolklimaat 2019-2020
6,8

(landelijk 6,5)
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LEERLINGBEGELEIDING
Elke klas heeft een coach. Dat is een 

leraar die naast het geven van een vak, 

ook de taak heeft om jou te begeleiden. 

Hij of zij is dus een beetje de opvolger van 

de leerkracht van groep 8. Je coach leert 

jou snel kennen en heeft aandacht voor 

hoe het met jou - en met de klas - gaat.

ZORGTEAM
Soms hebben leerlingen wat extra 

ondersteuning nodig. Dat kan zijn omdat 

je moeite hebt met bepaalde vakken, of 

dat je het lastig vindt om je schoolwerk te 

plannen. Maar er kunnen ook andere pro-

blemen zijn waar je tegenaan loopt. Op 

onze school hebben we een heel goed 

zorgteam, met leerlingbegeleiders en een 

orthopedagoog. Zij kunnen je vaak al 

verder helpen. Maar als het nodig is, 

worden er ook mensen van buiten school 

ingeschakeld om je te ondersteunen. 

NIEUW GEBOUW
Sinds 2018 zitten wij in een nieuw, modern 

gebouw met een heel open karakter. Vanaf 

de entree kom je gelijk in de aula en kun je 

de hele school makkelijk overzien. Het is 

een heel licht gebouw met veel ramen en 

vrolijke kleuren. Alle lokalen zijn makkelijk 

te bereiken en voorzien van modern  

meubilair en middelen.

Gemiddeld cijfer dat de 
leerlingen geven over 
veiligheid 2019-2020

9,2
(landelijk 9,2)
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ICT 

Alle leerlingen hebben een laptop die ook 

tijdens de lessen veel gebruikt wordt.

We werken ook gewoon met boeken, 

maar veel lesmethodes hebben ook 

 opdrachten die digitaal gemaakt worden. 

Je huiswerk en cijfers worden in een 

 computerprogramma bijgehouden.

Dat is handig, want dan kun je altijd zien 

wat je nog moet doen en hoe je ervoor 

staat qua resultaten.

ACTIVITEITEN
Er gebeurt veel buiten de lessen op onze 

school. Zowel binnen als buiten school 

organiseren wij activiteiten. Schoolfeesten, 

muziek of toneelvoorstellingen, sportdagen, 

we doen het allemaal. Ook buiten 

de school: een zeilkamp, skikamp of  

survivalkamp in de Ardennen.

STER*UREN
In klas 1 en 2 hebben we ster*uren. 

In ster*uren ga je op zoek naar jouw  

ta lent op het gebied van theater, muziek, 

sport, ict en creativiteit. In groepen met 

leerlingen uit jouw eigen en andere  

klassen, ben je dan bezig om bijvoorbeeld 

een voorstelling te maken of voor de 

3D-printer objecten te ontwerpen.

PANTARIJN-UUR 
In het Pantarijn-uur komen verschillende 

onderwerpen aan de orde. Samen met de 

coach van jouw klas werk je bijvoorbeeld 

aan training van studievaardigheden. 

Maar ook de omgang met de klas als 

groep en de leerlingen onderling krijgen 

aandacht.
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COMMUNICATIE
Elke vrijdag verzenden wij per e-mail 

een nieuwsbrief naar de leerlingen en 

 ouder(s)/verzorger(s). Zo weet je altijd 

wat er de komende tijd staat te gebeuren. 

Binnen school hebben we schermen  

 hangen waarop mededelingen gedaan 

kunnen worden. En uiteraard kunnen  

we via Magister, dat is het programma  

waarin van alles wordt bijgehouden,  

ook  belangrijke informatie doorgeven.

GEZONDE SCHOOL
Wij vinden het belangrijk dat iedereen 

goed in zijn vel zit. Naast de gymlessen 

en de lessen leefstijl werken wij daar ook 

aan door in onze kantine alleen maar  

producten aan te bieden die bij een  

gezonde leefstijl passen. Goede voeding 

en voldoende  bewegen is zeker wanneer 

je nog in de groei bent heel belangrijk.

OUDERRAAD
Op de basisschool lopen ouder(s)/ 

verzorger(s) vaak  makkelijk even binnen, 

ze hebben jou waarschijnlijk als kleuter ooit 

voor het eerst naar school gebracht. In het 

voortgezet onderwijs gaat dat iets anders, 

maar wij vinden het wel heel belangrijk om 

te weten hoe ouder(s)/verzorger(s) over de 

school denken. We hebben daarom een 

ouderraad die meepraat over de dingen 

die er op school gebeuren. Ook helpen ze 

bij bijvoorbeeld de organisatie van  

activiteiten en ouderavonden. 

DRIEHOEKSGESPREKKEN
Jouw ouder(s)/verzorger(s) willen ook 

graag weten hoe het met jou gaat op

  school. Om ze daar meer over te  vertellen, 

 organiseren we driehoeksgesprekken. 

In die  gesprekken bespreek je met jouw 

ouder(s)/ verzorger(s) en coach hoe het 

gaat op school: wat vind je makkelijk, waar 

heb je moeite mee, waar beleef je plezier 

aan en wat vind je minder leuk? Welke 

doelen stel jij voor jezelf voor de  komende 

periode? Op deze manier hebben we 

allemaal meer inzicht in hoe het gaat op 

school.
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VAKKEN
Op onze school worden de volgende vakken gegeven

1e klas basis/kader
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Geschiedenis
• Kunst
• Muziek
• Lichamelijke opvoeding

• Nederlands 
• Techniek
• Leefstijl
• Wiskunde 
• Natuur/Scheikunde
• Coach-uur
• Steruren

1e klas kader/mavo
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Geschiedenis
• Kunst
• Muziek
• Lichamelijke opvoeding

• Natuur/Scheikunde 
• Nederlands
• Techniek
• Leefstijl
• Wiskunde 
• Steruren
• Coach-uur

1e klas mavo/havo
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Frans
• Geschiedenis
• Kunst
• Muziek
• Lichamelijke opvoeding

• Nederlands
• Techniek
• Leefstijl
• Wiskunde 
• Steruren
• Coach-uur

1e klas havo/vwo
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Frans
• Geschiedenis
• Kunst
• Muziek
• Lichamelijke opvoeding

• Nederlands
• Techniek
• Leefstijl
• Wiskunde 
• Steruren
• Coach-uur

2e klas basis/kader
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Geschiedenis
• Kunst
• Muziek
• Lichamelijke opvoeding

• Nederlands 
• Techniek
• Economie
• Natuur/Scheikunde
• Wiskunde
• Coach-uur
• Steruren

2e klas kader/mavo
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Geschiedenis
• Kunst
• Muziek
• Lichamelijke opvoeding

• Natuur/Scheikunde 
• Nederlands
• Duits
• Economie
• Wiskunde 
• Steruren
• Coach-uur

2e klas mavo/havo
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Frans
• Geschiedenis
• Kunst
• Muziek
• Lichamelijke opvoeding

• Economie
• Nederlands
• Natuur/Scheikunde
• Duits
• Wiskunde
• Steruren
• Coach-uur

2e klas havo/vwo
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Frans
• Geschiedenis
• Kunst
• Muziek
• Lichamelijke opvoeding

• Nederlands
• Duits
• Leefstijl
• Wiskunde
• Steruren
• Coach-uur

3e klas mavo
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Geschiedenis
• CKV
• Economie
• Lichamelijke opvoeding

• Nederlands
• Maatschappijleer
• Duits
• Wiskunde 
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Coach-uur

4e klas mavo
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Frans
• Geschiedenis
• CKV
• Lichamelijke opvoeding

• Economie
• Nederlands
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Wiskunde
• Duits
• Coach-uur

3e klas havo/vwo
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Engels
• Frans
• Geschiedenis
• CKV
• Lichamelijke opvoeding

• Economie
• Nederlands
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Duits
• Wiskunde
• Maatschappijleer
• Coach uur
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ONDERWIJSAANBOD 
KESTEREN EN DOORSTROOM-
MOGELIJKHEDEN

1e klas
basis/kader

2e klas
basis/kader

3e klas
basis/kader

4e klas
basis/kader

2e klas
kader/mavo

4e klas
havo

3e klas
havo

5e klas
havo

1e klas
kader/mavo

3e klas
mavo

4e klas
mavo

1e klas
mavo/havo

2e klas
mavo/havo

1e klas
havo/vwo

2e klas
havo/vwo

3e klas
vwo

4e klas
vwo

5e klas
vwo

6e klas
vwo

De geel weergegeven niveaus/leerjaren 
worden in Kesteren aangeboden.
 onderwijs op Pantarijn Kesteren

 onderwijs op een andere locatie van Pantarijn
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LEERLINGEN 
AAN HET 
WOORD
Hoe is het nu écht op het voortgezet onderwijs? 
Onze leerlingen vertellen jou over hun ervaringen 
in de  brugklas!

     Ik heb voor deze school gekozen omdat het klein, 
overzichtelijk en gezellig is. Ik heb een fijne en gezellige klas. 
Je maakt heel snel vrienden, niet alleen met eerste klassers 
maar ook met kinderen uit hogere jaren. In het begin had ik wel 
wat moeite met het fietsen maar daar wen je snel aan. Ik heb 
het op Pantarijn Kesteren erg naar mijn zin.

Amelia Zych

    Ik heb voor Pantarijn 
 Kesteren gekozen, omdat 
ik me prettiger voel op een 
kleine school. Je leert snel de 
docenten kennen en je kan 
zowel bij je coach, als alle 
andere docenten terecht. Dit 
zorgt ervoor dat ik mij veilig 
voel op school. Ook vind ik het 
leuk dat er veel jonge docenten 
zijn, omdat zij wat losser en 
moderner lesgeven. Ik zit nu al 
een tijdje op Pantarijn Kesteren 
en ik heb al veel vrienden 
gemaakt. Ik heb het erg naar 
mijn zin en ik hoop dat ik jou 
ook snel zie op deze school.

Laura Hendriksen

     Waarom ik naar deze school gegaan 
ben? Nou, omdat het met de eerste 
indruk al zo fijn leek. Eerst zat ik nog erg 
te twijfelen, maar toen wist ik het zeker!! 
We hebben een hele gezellige klas met 
heel verschillende kinderen. Eerst was 
het wel wat wennen met de docenten en 
leerlingen, maar nu vind ik het top!! Het is 
leuk maar toch leerzaam en iedereen is 
aardig. Ik hoop dat jij ook gezellig 
naar Pantarijn Kesteren komt, 
misschien tot dan.

Dean Drost

     Ik ga iedere dag met plezier naar school. De leraren zijn 
erg aardig. Spanning heb ik eigenlijk nog niet gehad. Waar ik 
moeite mee heb, is het krijgen van meer huiswerk. Dat was 
ik totaal niet gewend op de basisschool. Ik moet echt leren 
plannen voor het maken van mijn huiswerk en moet hier een 
weg in zien te vinden. Verder ben ik erg blij dat ik voor deze 
school gekozen heb, tot nog toe geen minuut spijt gehad. 
Deze school is een echte aanrader!

Nick Vermeulen

16



DOCENTEN 
AAN HET 
WOORD
Op het voortgezet onderwijs heb je niet één docent, 
maar een heleboel. Voor bijna elk vak heb je weer een 
andere docent. Sommige docenten zijn ook coach. 
Een paar van onze docenten vertellen je er wat meer over.

     Als coach sta ik voor je klaar. Vind je het 
lastig om je huiswerk goed te plannen? Ik help 
je hiermee graag op weg. ‘Huiswerk plannen’ 
is echt even een andere manier van denken. 
Op de basisschool hoefde je dit natuurlijk niet 
echt te doen. Je zult zien: als je het eenmaal 
onder de knie hebt, is huiswerk  plannen 
een fluitje van een cent! Ook als je andere 
problemen hebt, bijvoorbeeld thuis of met 
 klasgenootjes, dan kun je bij mij terecht. We 
zoek dan samen een oplossing.

Sander Jansen

    Op onze school krijg je een coach. Een coach is een docent die 
er speciaal voor jou – en je klas – is om je te helpen. Ik ben ook 
coach van een klas. Ik vind het  belangrijk dat een klas ook écht een 
klas is. Elkaar goed leren kennen en elkaar vertrouwen is daarvoor 
erg belangrijk. Dat doen we door in het begin van het schooljaar 
samen leuke activiteiten met elkaar te doen.

Renske van der Haar

     Als docent zorg ik voor een goede, veilige en 
gezellige sfeer in de klas. Ook al vind jij school mis-
schien niet altijd even leuk; ik doe m’n best om ervoor 
te zorgen dat jij met een glimlach mijn les weer verlaat. 
Pesten in of om de school wil ik absoluut niet zien! Je 
hoeft geen goede vrienden te zijn met iedereen, maar 
bij Pantarijn Kesteren gaan we op een respectvolle 
manier met elkaar om.
Janine van Schaik
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OVERIGE PANTARIJN LOCATIES

WAGENINGEN PRO
PRO staat voor praktijkonderwijs. Bij Pantarijn Wageningen PRO staat het 
leren in de praktijk centraal, met ondersteuning van theorie. De leerlingen van 
PRO gaan na hun opleiding werken of stromen door naar een niveau 1 oplei-
ding op het ROC.

ISK
De internationale schakelklas is dé plek voor nieuwkomers in Nederland.  
Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar leren er Nederlands. Hier leggen ze de 
basis om in het Nederlandse onderwijs te kunnen instromen. 

PANTAGORA
PantAgora is dé plek voor leerlingen van 10-14 jaar die nieuwsgierig zijn,  
en die zelf willen ontdekken wat er in de wereld allemaal te ontdekken valt!  
PantAgora is een gezamenlijk initiatief van het primair en het voorgezet  
onderwijs in Wageningen.

WAGENINGEN VMBO
Pantarijn Wageningen VMBO is een veilige en kleinschalige school waar 
we je aanmoedigen om volop gebruik te maken van je talenten. Er is dan 
ook veel aandacht voor de combinatie van theorie en praktijk. Bij Pantarijn 
Wageningen VMBO verzorgen we leerwegen vmbo basis en kader.
 

WAGENINGEN MHV
Zoek jij een school met uitdagend onderwijs, vrijheid om zelf keuzes te maken 
en veel activiteiten? Dan ben je bij de locatie Wageningen MHV aan het  
goede adres! Hier krijg je eigen verantwoordelijkheid voor de dingen die je 
doet. Dat geldt voor het onderwijs zelf - de manier waarop je de stof aanpakt 
en leert - maar ook voor de vele activiteiten die naast de lessen plaatsvinden. 
Je kunt een diploma halen voor mavo, havo, VWO of gymnasium.

RHENEN
Pantarijn Rhenen heeft in de onderbouw een mavo- en havo kansklas. In  
de bovenbouw kun je doorstromen op niveau kader in de profielen DP  
(Dienstverlening & producten), MVI (Media, vormgeving & ICT), E&O  
(Economie & ondernemen) en ZW (Zorg & welzijn). Pantarijn Rhenen richt  
zich voornamelijk op leerlingen uit de omgeving van Rhenen en Veenendaal.
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MEER WETEN?
We hopen dat je dankzij dit magazine een goed beeld hebt van onze school. 

Wil je meer weten, langskomen of heb je een specifieke vraag?

Neem dan gerust contact met ons op!

0488 – 481 492

kesteren@pantarijn.nl

www.pantarijn.nl

Vicuslaan 2
4041 ZA Kesteren

Locatiedirecteur
Roel Werner

Teamleider
Robert Philips
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