
 

Aan ouders/verzorgers 

 

 

 

Eersel, 5 september 2019 
Kenmerk: povo\uitn.Pre-Colleges_ov 

 

Betreft: Informatie over Pre-Colleges van het Rythovius College 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Sinds een aantal jaren organiseert het Rythovius College de Pre-Colleges waarin de basisschool-

leerlingen kennis kunnen maken met het voortgezet onderwijs. Ook dit jaar worden deze Pre-

Colleges weer aangeboden. 

De Pre-Colleges zijn vooral gericht op het kennismaken met de leerstof en de manier van werken 

in het voortgezet onderwijs bij de betreffende stroom (gymnasium, kunst, science, sport). Ze zijn 

bedoeld voor leerlingen uit groep 8 die een bijzondere belangstelling hebben voor het 

betreffende vakgebied en daarin ook op een behoorlijk niveau mee kunnen doen. 

Alle Pre-Colleges vinden op dezelfde data plaats en duren even lang (twee of vier bijeenkomsten 

van 13:30 tot 15:00 uur op woensdagmiddag), zie bijlage. 

In de bijlage wordt ook een korte beschrijving gegeven van elk van de Pre-Colleges. 

 

Leerlingen die willen deelnemen, moeten zich realiseren dat meedoen wel vrijwillig is, maar niet 

vrijblijvend. Ze verbinden zich ook echt aan twee tot vier keer meedoen. Een verjaardagsfeestje 

van een vriendje of vriendinnetje vinden wij bijvoorbeeld geen reden om een woensdag niet te 

komen. 

 

Inschrijven 

In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin inschrijven via de basisschool verliep, schrijven 

leerlingen zich nu direct in via de website van het Rythovius College. Ga daarvoor via onze 

website www.rythovius.nl naar Groep 8 en vervolgens naar Pre-Colleges.  

Inschrijven kan vanaf maandag 9 september. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 27 september. 

We vragen de leerlingen om een eerste en een tweede keuze op te geven. Vanwege de beschik-

baarheid van plaatsen (zie bijlage) kunnen we helaas niet garanderen dat we elke eerste keuze 

kunnen realiseren. 

Bij de indeling van de leerlingen hanteren we de volgende uitgangspunten: 

- bij meer belangstelling dan plaatsingsmogelijkheden vindt er loting plaats; 

- de leerlingen worden zoveel mogelijk per school ingedeeld; 

- elke leerling wordt voor slechts één Pre-College geplaatst, tenzij hij vraagt om deelname aan 

meerdere (dit kunt u dan bij inschrijving op de website aangeven bij Opmerkingen). Deelname 

is in dat geval alleen mogelijk als er nog plaatsen beschikbaar zijn. 

U krijgt op vrijdag 4 oktober bericht over de definitieve plaatsing. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekende (info@rythovius.nl). Ik dank u bij voorbaat voor 

de getoonde interesse. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

T. Hogendorp, 

conrector onderwijs 



 

 

 

 

Overzicht Pre-Colleges Rythovius College 2019-2020 
 

 

 

 

Pre-College Gymnasium Kunst Science Sport 

Max. aantal deel-

nemers per ronde 
24      (R1: 24)    24      (totaal R1 t/m R4: 96) 24      (totaal R1 + R2: 48) 24      (totaal R1 t/m R4: 96) 

Aantal rondes 1 4 2 4 

Aantal 

bijeenkomsten 
4 2 4 2 

Data bijeenkomsten R1: 27/11, 4/12, 11/12 en 18/12 

 

R1: 23/10 en 6/11 

R2: 13/11 en 20/11 

R3: 27/11 en 4/12 

R4: 11/12 en 18/12 

 

R1: 23/10, 6/11, 13/11 en 20/11 

R2: 27/11, 4/12, 11/12 en 18/12 

R1: 23/10 en 6/11 

R2: 13/11 en 20/11 

R3: 27/11 en 4/12 

R4: 11/12 en 18/12 

Beschrijving 

van de inhoud 

Ben je nieuwsgierig van aard? 

Gaat het je in de reguliere les vaak 

niet snel genoeg? Wil je altijd wat 

meer? Ben je geïnteresseerd in 

geschiedenis? Ben je benieuwd 

naar de verhalen over de Griekse 

goden en helden? Hou je van taal? 

Dan is het gymnasium vast iets 

voor jou! 

 

Ben je creatief, houd je van 

muziek maken, dansen, 

toneelspelen, tekenen of mooie 

kunstzinnige dingen maken, dan 

is dit Pre-College echt iets voor 

jou. 

  

Vind je werken in projecten, 

samenwerken, problemen 

oplossen, creativiteit en techniek 

leuk? Dan is misschien het Pre-

College van de Science 

talentstroom voor jou een goed 

idee. 

 

Ben je sportief en vind je het leuk 

om nieuwe sporten te ontdekken, 

dan is het Pre-College sport zeker 

iets voor jou.  
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