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Scan  of  klik  hier!
Scan  of  klik  hier!

Regulier of AccentRegulier of Accent
Op het Regius College kun je in 
de onderbouw van havo en vwo 
kiezen voor regulier of Accent. 
Bij regulier krijg je les in dertien vakken, 
waaronder een aantal praktijkvakken. 
Je werkt hoofdzakelijk individueel en 
regelmatig zijn er 
samenwerkingsopdrachten. 

Met het schooladvies havo/vwo kom je bij ons op de 
Wilhelminalaan terecht. 

Wilhelminalaan: Wilhelminalaan: 
havo/vwohavo/vwo

•

Klik

https://youtu.be/37I9S0kg9vs
https://youtu.be/37I9S0kg9vs


.  

Bij Bij Accent werk je aan dezelfde lesdoelen als bij regulier, 
maar je bereikt ze op een andere manier. Naast de reguliere 
lessen Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde en gym 
zijn er drie leergebieden: Bèta (techniek en 
biologie en later ook natuur- en scheikunde), Gamma 
(geschiedenis en aardrijkskunde en later economie) en 
Delta (muziek, tekenen, beeldende vorming). Je gaat 
samen met je groepje onderzoekend leren. Jullie stellen 
een onderzoek op, voeren dit uit, selecteren betrouwbare 
bronnen, overleggen en presenteren de uitkomsten aan de 
rest van de klas. Per periode werk je aan opdrachten die wij 
prestaties noemen. Je krijgt een grote taak en ontdekt welke 
basisvaardigheden je nog te leren hebt om die taak uit te 
kunnen voeren. Naast dat je kennis opdoet, vergroot je 
je vaardigheden op het gebied van samenwerken, plannen, 
afspraken maken/ taken verdelen, creatieve oplossingen 
vinden, omgaan met feedback en reflecteren op je eigen 
werk. 

InIn de bovenbouw komen Accent 
en regulier weer samen en kies je 
een examenprofiel. Met je havo/
vwo-diploma kun je naar het 
hbo. Met je vwo diploma mag je 
naar de universiteit.

Heb je meer uitleg nodig? 
Of juist meer uitdaging? 
Dan is er maatwerk, 
het honoursprogramma en 
de businessclass. 

BrugklasBrugklas

Klik



Je kunt hiermee bijspijkeren, versnellen, op een hoger 
niveau examen doen, of juist je andere talenten 
versterken. Meer weten? 

VwoVwo: atheneum /gymnasium

Op het vwo ga je sneller door de stof dan in de andere 
brugklassen. Daardoor is er ruimte voor projecttijd, 
waarin je onderzoek doet en kritisch naar je eigen werk 
leert kijken. 
In het voorjaar geven we introlessen aan alle vwo-brug-
klassen (regulier en Accent), waardoor je gericht kunt 
kiezen voor atheneum of gymnasium in 
het tweede jaar. Op het gymnasium krijg 
je les in Grieks en Latijn en verbreed je 
je algemene kennis. 

Scan of klik hier!
Scan of klik hier!

Scan of klik hier!
Scan of klik hier!

Klik

https://youtu.be/CauVpS3PdCc
https://youtu.be/a3yXB-bKc_M


 Wilhelminalaan

Klik



Wanneer je in groep 8 van de basisschool zit, 
krijg je in het najaar je voorlopige advies voor 
het voortgezet onderwijs en in het voorjaar je definitieve 
schooladvies. 
Vooraf kan je al kijken welke school bij je past. 

De informatie in deze folder, een bezoek aan onze Doe-
dag, ‘Regius-live’ en onze Open Dag helpen je bij die 
keuze. 
Je bent van harte welkom!

Op het Regius College in Schagen worden alle 
niveaus van voortgezet onderwijs gegeven, 
van praktijkonderwijs tot gymnasium. Ieder niveau heeft 
een eigen gebouw. Zo ontstaat er wat wij ‘kleinscholigheid’ 
noemen: in onze groene omgeving zorgen wij voor een 
prettige en veilige plek, waar ieder zichzelf mag zijn en 
zich snel thuis voelt. 

Op het Regius College leer je veel. Niet alleen uit boeken. 
Er is veel ruimte voor sport, culturele 
activiteiten, projecten, workshops, 
excursies en stages. Je leert 
plannen, samenwerken en kunt je 
talenten ontdekken en laten groeien. 

Welkom op het Welkom op het 
Regius College!Regius College!

Scan of klik hier!Scan of klik hier!Klik

https://www.regiuscollege.nl/groep_8/filmpjes_/regius_tour


● Wij werken met Chromebooks. Hierdoor staat    
 jouw werk direct opgeslagen in de cloud en kan   
 je het gemakkelijk inleveren bij je docenten.
● Je werkt daarnaast ook nog met boeken en    
 schriften.  
● Iedereen is anders en iedereen leert anders. 
 Hier zijn veel mogelijkheden voor op onze    
 school. 
● Jouw mentor heeft een belangrijke coachende rol.   
 Daar kun je terecht met al je vragen. Je mentor   
 bespreekt samen met jou wat jij nodig hebt voor   
 jouw toekomstige baan of opleiding. 
● Jouw meester of juf van groep 8 kan een voorkeur   
 doorgeven bij wie jij graag in de klas wilt    
     komen. Dat is fijn om zo samen naar school te fietsen. 
● Het Regius College lijkt heel groot, maar ieder   
 niveau heeft een eigen gebouw. Daar leer je snel   
 de weg kennen en je zult je snel thuis voelen. 
● Je nieuwe klasgenoten en je mentor leer je snel   
 kennen tijdens kennismakingsactiviteiten,    
 waardoor jouw klas snel een echte groep wordt.    
● Wil je meer weten? Kijk dan op 
 www.regiuscollege.nl en op 
 www.scholenopdekaart.nl 

Handig om te weten Handig om te weten 
over het Regius College:over het Regius College:

Het Regius College is onderdeel 
van de Pontis Onderwijsgroep.

Klik

https://youtu.be/1xPEboq5cCU


Ons techlab is te vinden op de Hofstraat. 
Techniek is in jouw toekomstige beroep niet meer weg te 
denken. Daarom leer je hier van alles over programmeren, 
domotica, robotica, virtual reality (VR), drones en nog veel 
meer. Dit is toe te passen bij lessen techniek, maar zeker 
ook bij aardrijkskunde, geschiedenis of zorg & welzijn.

Scan alle QR-codes Scan alle QR-codes 
voor leuke filmpjes!voor leuke filmpjes! Klik

http://youtu.be/CfKbtbvhocw
http://youtu.be/CfKbtbvhocw
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