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Sterk in
toekomst

Leren voor
je toekomst?
Werken aan
je talenten?
SGR!
sgreigersbos.nl

Scholengemeenschap
Reigersbos

Het
onderwijs

‘Ik ben trots
op wat ik
heb bereikt!’

VMBO

VWO (Exellius)

- Theoretische leerweg
- Kaderberoepsgerichte leerweg met
profiel Economie en Ondernemen.

Het vwo-programma Exellius
biedt meer dan een gewone vwoopleiding. Er is veel aandacht voor
de academische vorming en
ontwikkeling van academische
vaardigheden. Drie keer per jaar
worden de onderzoeksprojecten
gepresenteerd. Deze opleiding is
daarmee dé voorbereiding op de
universiteit.

Het vmbo op SGR stelt ondernemend
leren centraal in de les en in projecten
met het bedrijfsleven.

HAVO
Havo leerlingen zijn sterke denkers
en doeners en worden op SGR
uitgedaagd voor een opstroom naar
het vwo of een aansluitende opleiding
op het HBO.

TWEETALIG ONDERWIJS
Niet alleen op vwo-niveau maar ook
op havo-niveau biedt SGR tweetalig
onderwijs (TTO). Door vanaf leerjaar
1 minstens de helft van de vakken in
het Engels te volgen, beheers je na 3
jaar Engels op hoog niveau.
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Kieskunstig

Talent
ontwikkeling
op SGR

Kies voor een dans-, drama- of
muziekproject begeleid door docenten
van Lucia Marthas en muzikanten van
Muziek Centrum Zuidoost. Het project
wordt afgesloten met een voorstelling
voor leerlingen, ouders en de buurt.

Leesclub en filmhuisclub
Meld je aan voor de leesclub, waar
leerlingen lezen en discussiëren
over boeken. De leesclub ontvangt
schrijvers, organiseert voorlees
wedstrijden en schrijfworkshops.

Laat zien
wat je kunt!

Meld je aan voor de filmhuisclub waar
je samen films bekijkt en bespreekt.
De filmhuisclub werkt samen met de
organisatie ‘Movies that Matter’.

Sport op SGR
Ben je gek op sporten? Dan is de
sportgroep iets voor jou, waar je alle
kans krijgt om je sportieve talenten
te ontwikkelen in extra lessen sport
en speciale clinics.

Topscore
Topscore is sporten na schooltijd in
verschillende Topscore clubs. Zo kun
je eenvoudig kennis maken met onbekende sporten of extra sporten in de
sport die jij leuk vindt. De sporten die
onder andere worden aangeboden zijn
flag football, badminton, basketbal,
tennis, voetbal, volleybal en krachten vechtsporten.

SGR
Sterk in
toekomst
Scholengemeenschap
Reigersbos.
Trots, ambitieus
en sterk in
toekomst!

Wij, leerlingen en medewerkers,
zijn trots op onze SGR. Trots op
de school, waar goede lessen
worden gegeven. Trots op de
school, waarin alles draait om de
ontwikkeling van kind-zijn naar
volwassene-zijn. Een school die
van leerlingen en medewerkers in
het tevredenheidsonderzoek een
dikke voldoende krijgt. Een school
waar je graag naar toe gaat. Waar
veiligheid en respect geen mooie
woorden zijn, maar de norm.
Wij zijn ambitieus en sterk in
toekomst. We willen dat onze
leerlingen zich maximaal ontplooien,
zich uitgedaagd voelen om het
beste uit zichzelf te halen….. en
nog een streepje meer. Persoonlijke
talentontwikkeling en een uitstekende
startpositie voor vervolgstudie of
arbeidsmarkt zijn onze speerpunten.
Of zij nu voor vmbo, havo of vwo
kiezen.

Leren voor je
toekomst?
Werken aan
je talenten?
SGR!
Dinsdag 24 januari 2017
Groep-8-introductiedag
Een dag met lessen op SGR voor
leerlingen van alle basisscholen in
Amsterdam Zuidoost.

Nieuwsgierig?
Kom kijken!

Zaterdag 28 januari 2017
Open Dag
De Open Dag is
van 10.30 tot 13.30 uur

Contact
Dinsdag 7 februari 2017
Open Avond
De Open Avond is
van 19.00 tot 21.00 uur

Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
telefoon: 020 563 3050
e-mail: info@sgreigersbos.nl
internet: sgreigersbos.nl

Aanmelding
Vanaf maandag 27 februari t/m vrijdag
10 maart 2017 kunnen leerlingen zich
aanmelden op SGR voor schooljaar
2017-2018.

Contactpersoon
E.J. Baaijens
afdelingsleider onderbouw
e-mail: baa@sgreigerbos.nl

