
SG Gerrit
Rietveld



VOORBEREIDEND MIDDELBAAR 

BEROEPSONDERWIJS VMBO BASIS, KADER

EN GEMENGDE LEERWEG

HET MOOISTE DAT JE EEN KIND 
KAN GEVEN, IS EEN KANS. 

SG GERRIT RIETVELD BIEDT JOU VEEL 
KANSEN! LEUK DAT JE ER BENT!
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SG Gerrit Rietveld

Spinnekop 1

1444 GN Purmerend 

Postbus 62

1440 AB Purmerend

telefoon: 0299 - 435579

e-mail: rietveld@psg.nl

RIETVELD.PSG.NL

HEB JE EEN ADVIES VOOR DE BASIS-, KADERBEROEPSGERICHTE OFGEMENGDE LEERWEG? DAN BEN JE VAN HARTE WELKOM OP SG GERRIT RIETVELD.

WOENSDAG 29 JANUARI 2020 

VAN 15.00 - 21.00 UUR

Tijdens ons Open Huis laten wij je zien en 

ervaren wat we op SG Gerrit Rietveld allemaal 

doen en wat je kunt leren. Je bent van

harte welkom!



  SG GERRIT 

RIETVELD
In de eerste en tweede klas ga je vooral door de lessen loopbaanbegeleiding ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Aan het einde van de tweede klas kies je de praktijkrichting (het profiel), waarin je verder wilt leren voor het behalen van je diploma. Jouw mentor en docenten helpen je daarbij. Je kunt bij ons op school kiezen uit de profielen:

MENSEN LEREN DOOR MENSEN LEREN DOOR 
TE DOEN. BIJ ONS TE DOEN. BIJ ONS 
OP SCHOOL IS DAT OP SCHOOL IS DAT 
ZEKER! DAT KAN ZEKER! DAT KAN 
ZIJN IETS BOUWEN ZIJN IETS BOUWEN 
OF REPAREREN, EEN OF REPAREREN, EEN 
WINKEL INRICHTEN, WINKEL INRICHTEN, 
IETS DOEN MET IETS DOEN MET 
UITERLIJKE UITERLIJKE 
VERZORGING OF VERZORGING OF 
MENSEN HELPEN. ZO MENSEN HELPEN. ZO 
KOM JE ER ACHTER KOM JE ER ACHTER 
WAT BIJ JE PAST EN WAT BIJ JE PAST EN 
LEER JE OOK NOG MET LEER JE OOK NOG MET 
PLEZIER!PLEZIER!

• PRODUCEREN, INSTALLEREN 

   & ENERGIE (PIE)

• MOBILITEIT & TRANSPORT (M&T)

• BOUWEN, WONEN & INTERIEUR (BWI)

• ZORG & WELZIJN

• ECONOMIE & ONDERNEMEN

  LOB



ALLES DRAAIT OM 
JOUW TALENT!

Iedereen heeft talenten. Wij willen je helpen jouw 

talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 

In alle leerjaren doe je verschillende LOB-

activiteiten: snuffelstages in de onderbouw, 

excursies, loopbaangesprekken en gastlessen. 

Daarnaast worden er, door de mentor, LOB-

lessen gegeven tijdens het Rietvelduur. Zo krijg 

je een goed idee van wat leuk en kansrijk is om 

later te doen. Het LOB-programma maakt jouw 

keuze voor je profiel na klas twee makkelijker. In 

klas drie en vier lopen alle leerlingen twee weken 

stage bij een bedrijf naar keuze, passend bij het 

gekozen profiel.

GERRIT RIETVELD
We hebben onze school genoemd naar de 
beroemde Nederlandse architect Gerrit 
Rietveld. Hij was een ambachtsman, opgeleid in de meubelzaak van zijn vader. Dat past 
goed bij onze school voor beroepsonderwijs. Rietveld was een man met lef. Hij durfde te experimenteren en was niet bang om fouten te maken. Fouten maken mag! Zo leer je 
volgens ons het beste. 
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Vertel het me... en ik zal het vergeten

Laat het me zien... en ik zal het onthouden

Laat het me ervaren... en ik zal het me eigen maken



GEMENGDE

LEERWEG

EEN SPIKSPLINTERNIEUW 

GEBOUW

We hebben een mooi nieuw schoolgebouw. Sinds het 

voorjaar van 2019 hebben we een derde verdieping 

erbij. We zijn heel trots op onze school met prachtige 

praktijkruimtes: een mooie omgeving die bijdraagt 

aan goed onderwijs en een fijne schooltijd.

Kom kijken tijdens ons Open Huis op 29 januari!

Ben jij sportief, enthousiast en heb je doorzettings-

vermogen? Dan is de sportklas wat voor jou!

Ben je creatief en wil je meer van kunst weten?

Dan is de kunstklas wat voor jou!

Ben je goed met computers of vind je het leuk om te 

programmeren? Dan is de ICT-klas wat voor jou!

De Talentklassen zijn keuzeklassen voor leerlingen die

graag nog meer uitblinken. Elke week krijg je twee uur

extra les in het vak van jouw talent. 

Aan deze talentklassen zijn extra kosten verbonden.

GEEF JE OP VOOR DE 
TALENTKLASSEN!
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AANTAL LEERLINGEN

SG GERRIT RIETVELD

169 282 72
BASISBEROEPS

GERICHTE LW

KADERBEROEPS

GERICHTE LW



BOUWEN, WONEN & INTERIEUR (BWI)

Bouwen, wonen & interieur is een geweldig mooie 
bedrijfstak. Er bestaat in Nederland een enorm tekort aan 
vakmensen!  Op het mbo kun je verder leren voor een beroep, 
zoals bijvoorbeeld all-round timmerman, meubelmaker, 
scheepsbouwer, decorbouwer, tegelzetter of schilder.

7Je kunt kiezen uit:

Techniek? Dat is de hele wereld! Een praktijkrichting met
veel mogelijkheden en prachtige beroepen. De komende jaren is 
er een enorm tekort aan technisch personeel in Nederland. Dus 
grijp je kans! Kies voor een kansrijke toekomst en natuurlijk wat 
je leuk vindt. Dat werkt!
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TECHNIEK

PRODUCEREN, INSTALLEREN & ENERGIE (PIE)

BOUWEN, WONEN & INTERIEUR (BWI)

MOBILITEIT & TRANSPORT (M&T)



Bij PIE kun je denken aan installatietechniek, 

elecktro- en metaaltechniek. 

Vind je het leuk om dingen te maken of te 

repareren? Dan is dit echt iets voor jou. 

Bij PIE gaat de wereld van techniek voor je 

open. Of je nu loodgieter, vliegtuigmonteur 

of robotspecialist wilt worden, je wordt goed 

voorbereid op een vervolgopleiding richting 

jouw droomberoep. 

Wil je een stoere opleiding? Aarzel niet. 

Je bent van harte welkom!

MOBILITEIT & TRANSPORT (M&T)
Bij M&T werk je aan motorvoertuigentechniek, 
logistiek, het vervoer op de weg en fietstechniek. 
Ben je gek op alles dat rolt en rijdt? Dan moet je bij 
M&T zijn! Je gaat klussen aan auto’s, vrachtwagens, 
fietsen en brommers en leert de geheimen van het 
wegvervoer kennen.
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9PRODUCEREN, INSTALLEREN & ENERGIE (PIE)



Hier draait alles om het zorgen voor kinderen, zieken, 
ouderen of klanten.

Je wilt later misschien gaan werken in het onderwijs, het 
ziekenhuis, de horeca, de facilitaire dienstverlening of een 
kinderdagverblijf. In de vierde klas kun je kiezen uit verschillende 
keuzevakken, bijvoorbeeld voor uiterlijke verzorging als je wilt 
werken in een kapsalon of als schoonheidsspecialist of voor het 
keuzevak facilitaire dienstverlening wat gegeven wordt in onze 
eigen professionele keuken.

Op het het SG Gerrit Rietveld hebben we prachtige werkplekken 
waar je gezellig en goed kunt oefenen voor de beroepspraktijk.

In klas drie en vier lopen alle leerlingen, in het kader van LOB, 
twee weken stage bij bedrijven en instellingen. 

ECHT IETS VOOR JOU!
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Vind je het leuk om te handelen en met veel mensen in 

contact te komen? Dan kun je kiezen voor het profiel 

Economie & Ondernemen.

Je leert dan veel over presenteren, ontwerpen van 

etalages, boekhouden, marketing, het werken met een 

kassa en het maken van een bedrijfsplan. Op school 

oefen je in onze eigen winkel.

ECONOMIE
ONDERNEMEN

ZORG
WELZIJN

&

&



Om elkaar beter te leren kennen en een band op te bouwen organiseren wij voor de voor de eerste klas aan het begin van het schooljaar een brugklaskamp.

BRUGKLASKAMP
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ONZE HUIDIGE 

EERSTEKLASSEN

71
LEERLINGEN

4
KLASSEN

WAT VINDEN LEERLINGEN

VAN ONZE SCHOOL?

• ER IS PERSOONLIJKE AANDACHT

• JE KUNT UIT HEEL VEEL KIEZEN!

• WE VOELEN ONS VEILIG

• DOCENTEN ZIJN BETROKKEN EN 

ZIJN ER VOOR JE

• ALS IK IETS NODIG HEB, 

HELPEN DOCENTEN ME

• DOCENTEN DENKEN MET JE MEE

• DE STAGES ZIJN TOP!
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In de eerste klas organiseren wij een brugklaskamp. Tijdens alle leerjaren worden er leuke buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Zo gaan wij bijvoorbeeld jaarlijks met alle leerlingen schaatsen. In de derde klas kunnen leerlingen in de activiteitenweek naar Londen!

onze speciale 
activiteiten 

Wij vinden het uiteraard belangrijk om 

nauw samen te werken aan de ontwikkeling 

van uw kind. Hierin is de driehoek mentor, 

ouders en leerling van groot belang. Wij 

verwachten een actieve betrokkenheid van 

u als ouder bij de ontwikkeling van uw kind. 

Op school begeleidt de mentor bij het leren 

en voert LOB-gesprekken. Samen met de 

mentor en u gaat uw kind op zoek naar 

het profiel en een vervolgschool dat het 

beste bij hem of haar past. Wij gebruiken 

Magister, waardoor u ook zelf kunt volgen 

hoe het met uw kind gaat. 

Een aantal keren per jaar organiseren wij 

contactavonden op school. Als ouder kunt 

u natuurlijk altijd zelf contact opnemen 

met de mentor voor het maken van een 

afspraak.

RAPPORTEN
Elke leerling krijgt 
vier rapporten per 
jaar. Twee keer per 
jaar vragen we ouders 
met hun kind om het 
rapport op te halen bij 
de mentor.

WAT ZEGGEN OUDERS?

• WE HEBBEN EEN VROLIJK KIND THUIS

• DE SNELLE TERUGKOPPELING 

VAN MENTOREN IS GOED

• DE KRACHT IS HET GROTE AANBOD

• DE SCHOOL HELPT MIJN 

KIND MEDE OPVOEDEN



De leerlingen en docenten op het SG Gerrit Rietveld hebben gekozen om met elkaar om te gaan vanuit drie kernwaarden: 

PLEZIER, RESPECT & VEILIGHEID
Deze kernwaarden vormen de basis waarop iedereen met elkaar samenwerkt op onze school. We hanteren principes van Positive Behavior Support (PBS). SG Gerrit Rietveld heeft een veilig, warm en rustig schoolklimaat, waar kinderen zich thuis voelen. We hanteren duidelijke regels en docenten bieden veiligheid en structuur.

Soms kunnen zich situaties voordoen waardoor een leerling hulp 
nodig heeft voor zijn persoonlijke ontwikkeling of voldoende 
leervorderingen.

Op SG Gerrit Rietveld zijn er mogelijkheden voor extra 
ondersteuning. De coördinatie van deze extra hulp is in handen van 
het Zorgteam. Extra hulp kan bestaan uit Remedial Teaching (RT), 
trajectklas met persoonlijke begeleiding, begeleidingsuren, 
omgaan met faalangst of schoolmaatschappelijk werk.

Ook leerlingen met leerwegondersteuning zijn van harte welkom 
op SG Gerrit Rietveld.

WELKE EXTRA ONDERSTEUNING 

BIEDT SG GERRIT RIETVELD?  
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ZO VIND JE ONS

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

RIETVELD@PSG.NL

RIETVELD.PSG.NL

www.facebook.com/SgGerritRietveld

zo vind je ons

Leren in een praktische, plezierige en 
positieve omgeving.

Ben je op zoek naar een school met eigentijds onderwijs, waar iets te kiezen is en waar je leert door te doen? Kom dan naar SG Gerrit Rietveld en slaag in de praktijk.

Op onze website (rietveld.psg.nl) verschijnen regelmatig 

nieuwsberichten over onze school. Daarnaast is er veel 

informatie over ons onderwijs te vinden. Ook heeft de school 

een eigen Facebook pagina en Twitter-account.


