
 

over ons 
voor jou

welkom op 
de leukste 
school van
Sneek!



 

Er zijn verschillende scholen
in Sneek en omgeving. Allemaal een
beetje hetzelfde en toch anders.
Dus welke kies je?

Als je niet van vooroordelen houdt 
en open naar de wereld kijkt, als je 
interesse hebt in sport, cultuur en 
wetenschap, maar ook graag creatief 
aan de slag gaat... als je een school 
zoekt waar docenten echt in je 
geïnteresseerd zijn, waar ze mét je 
praten en niet tegen je... 

...dan is er eigenlijk maar één, de RSG 
Magister Alvinus in Sneek!

Bij ons heb je dan ook alle 
mogelijkheden om de nieuwe 
Einstein of Rembrandt te worden. 
Of misschien wel een driesterren kok, 
knappe kapper of super agent.
Het kan allemaal!

Woohoo!!
here

we go!!

Word jij de nieuwe 
einstein?



leren op
jouw manier

Ben je geïnteresseerd in ‘hoe het 
werkt’. Ga je graag op zoek naar 
antwoorden op je vele vragen? 
Op het atheneum prikkelen we je 
nieuwsgierigheid en maken we je 
nog benieuwder naar de wereld om 
je heen. Je leert hoe je een probleem 
aanpakt. Hoe je de juiste vragen stelt 
en onderzoek doet. Maar ook om 
kritisch te zijn op de antwoorden. 
Want niet alles wat je in je boek of op 
het internet vindt, brengt je dichterbij 
de oplossing. Gelukkig zijn er steeds 
docenten, tutoren en mede-leerlingen 
in de buurt die je willen helpen. 
Samen komen we er altijd uit.

Informatie haal je uit boeken en 
online - via de iPad/ laptop die elke 
leerling hier heeft, of de computers in 
de mediatheek. Wist je trouwens dat 
die is uitgeroepen tot de beste van 
Nederland? 

We nemen jou én je ideeën serieus. 
Als je een idee of een vraag hebt, 
doen we ons best om je zo goed 
mogelijk te helpen.  We zeggen 
sowieso niet direct ‘nee’, want we 
gaan liever met jou op zoek naar wat 
er wel mogelijk is.

Denken in mogelijkheden

Je leert bij ons vooral
door onderzoeken,
doen en ervaren. 
Je werkt zelfstandig 
en in groepjes aan 
opdrachten en 
praktische projecten. 
Zo leer je ‘vanzelf’ 
ondernemend denken 
én aanpakken.

Atheneum

Heb je het in je om gymnasium te 
doen? Dan zoeken wij jou! Je krijgt in 
vergelijking met het atheneum twee 
vakken extra: Grieks en Latijn. Je 
leert door lessen en projecten over 
het ontstaan en de geschiedenis van 
onze cultuur. Ook kun je meedoen 
aan toneel, muziek en sportieve 
activiteiten. Via excursies laten we 
je kennismaken met Europa. In klas 
3 ga je naar Xanten in Duitsland en 
in klas 5 naar Rome. Ook een reis 
naar Griekenland mag natuurlijk niet 
ontbreken...

gymnasium



In de sportaccentklas krijg je, naast 
je ‘normale’ rooster 2 uren vol sport 
en clinics, zoals schaatsen, kanoën, 
survivalrun, klimmen, fierljeppen en 
waterskiën. Je ontmoet leerlingen uit 
andere klassen en maakt kennis met 
allerlei sporten. Een coole sportoutfit 
hoort er natuurlijk bij. Je sluit de 
sportieve jaren af met een uitje. In de 
brugklas is er de watersportexcursie. 
Aan het eind van je tweede jaar ga je 
survivalen in de Ardennen. Wees er 
snel bij ... want als de klas vol is, ben 
je echt te laat.

Vmbo-gt staat bij ons voor coaching. 
We leren je plannen en je goed voor 
te bereiden op toetsen. Elke maandag 
bespreek je met je mentor wat je te 
doen staat en hoe je de (verplichte) 
huiswerkuren gaat gebruiken. Met een 
beetje geluk hoef je dan thuis geen 
huiswerk meer te maken.

Op het vmbo-bk leer je, met vakken 
als beeldende vorming, techniek, 
MGN en gym, vooral door te doen. 
Vanaf klas 2 onderzoek je bij 
‘Dienstverlening en Producten’ waar 
je goed in bent en welke sectoren of 
beroepen jou interessant lijken. Zo 
krijg je de tijd om na te denken welke 
MBO-richting bij je past. Je loopt 
stage bij bedrijven die passen bij jouw 
interesse. Na klas 4 ga je naar het 
MBO met een mooi diploma en een 
bak aan ervaring.

Hou je van denken én van doen? Dan 
past onze havo goed bij je. Samen 
met je docenten zoek je uit wat je wilt 
leren en hoe je dat het beste aanpakt. 
Je leert van allerlei activiteiten binnen 
én buiten de school. We gaan op 
excursie naar Westerbork of politiek 
Den Haag en je maakt kennis met 
de cultuur in andere landen. Zo 
ontwikkel je je talenten en leer je 
wat je nodig hebt om succesvol in 
het leven te staan. ‘Zelfbewust en 
zelfstandig’ noemen we dat. Met zo’n 
houding kun je alles aan.

vmbo

eerst plan ik nederlands, dan muziek, lunch...

Sportaccentklas

Tienerschool Sneek, de plek voor 
leerlingen van 10 tot 14 jaar die graag 
onderwijs volgen dat precies is 
afgestemd op deze levensfase. 

Kijk op tienerschoolsneek.nl voor
meer informatie.

Welke route kies jij?

havo



onze 
brugklassen

onze 
bovenbouw-
klassen

vervolg-
opleiding

speciaal
voor jou

We zijn Begaafdheidsprofielschool 
en Sportaccentschool. Talenten 
ontdekken - welke dat ook zijn -
en die benutten, daar houden we van. 

Heb je moeite met zelfstandig 
werken, tekstbegrip, vreemde talen, 
automatiseren, structuur, grammatica-
regels, plannen of motivatie? Wij 
‘Leren je Leren’: sneller, effectiever 
en leuker. Daar hebben we zelfs een 
methode voor. Of je nu liever nadenkt 
of aanpakt: uitgangspunt is altijd wat jij 
aankunt en wilt weten. Via aanvullende 
opdrachten, of een hoger tempo, kun 
je de lesstof uitbreiden zoveel je wilt. 

Sport je op hoog niveau? Topsporters 
volgen een rooster dat past bij hun 
trainingsschema. Kijk maar eens op 
de website bij ons topsportmentoraat.

Muzikaal talent is hier ook aan het 
juiste adres. Enthousiaste docenten 
helpen je naar een hoger niveau en 
nemen je mee naar concerten. Hoe 
goed je bent, kun je anderen laten 
zien tijdens de muziekavonden op 
school of in de schoolband.

Heb je interesse in duurzaamheid 
en milieu? Dan kun je meedenken 
en evenementen organiseren als de 
Waste-Battle of warmetruiendag, 
of misschien wel je eigen moestuin 
aanleggen en onderhouden.

Wat je ook wilt leren of al kunt, bij 
ons word je er altijd beter in.

op rsg magister alvinus is voor iedereen plek!
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www.RSG-SNEEK.nl 
VMBO-HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM

Rsg Magister Alvinus

Almastraat 5
8601 EW SNEEK

Postbus 341
8600 AH SNEEK

0515 - 429 760
info@rsg-sneek.nl

Volg ons op:

@rsgsneek

@rsgmagisteralvinus


