
DE RIJKE SCHOOLDAG
TALENTONTWIKKELING - GROEI - OMZIEN NAAR ELKAAR- VOORUITKIJKEN NAAR DE TOEKOMST
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Examenvreestraining en
Mindful .b cursus

03
Studenten helpen scholieren
Online bijles

Op Muurhuizen vinden wij het van belang dat alle leerlingen de kans
krijgen hun talenten te ontdekken en te ervaren. Ook vinden we het
belangrijk dat ieder kind hieraan mee kan doen. Talentontwikkeling,
groei, omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst.

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun
ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle
leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien, wordt met
de Rijke Schooldag in het primair en voortgezet onderwijs een impuls
gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten
op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-
emotionele ontwikkeling. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de
toekomst.

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

01. WAT IS
DE RIJKE
SCHOOLDAG?



 

 

Iedere dinsdagmiddag draait Muurhuizen
door en kunnen alle leerlingen vrijblijvend
workshops volgen, om hun talent te
ontdekken en te ervaren. De workshops
worden gegeven op het gebied van sport,
techniek, creativiteit en de Next Step.

Inschrijven voor de workshop kan via MYX.

SPORT

02.
MUURHUIZEN 
DRAAIT DOOR

Elke dinsdag 
tussen 15:00 en 17:00 uur

Kickboks - onbepaalde tijd

Vanuit City of A

TECHNIEK
Robotica - 4 weken
3D-printen - 4 weken
Drone vliegen - 4 weken
Elektrische voertuigen - 4 weken

Vanuit T is for Tech

CREATIEF
Theater - 5 weken en voorstelling
Beeldend - 4 weken en expositie
Zang - nader te bepalen

Vanuit NEOS

NEXT STEP
Geldlessen die voorbereiden op de
toekomst (bovenbouw) - nader te
bepalen

Vanuit MoneySchool

 



  

Studenten Luuk, Kyra-Lianne en Firdaous worden gematcht aan de school en aan een vak.
Ze geven scholieren samen met de docent extra aandacht voor, tijdens en na de les. WAAROM ONLINE BIJLES?

HOE WERKT HET?

WAAR VINDT DE BIJLES PLAATS?

08:15  -  09:15

  
03.STUDENTEN
HELPEN SCHOLIEREN
-ONLINE BIJLES

03.STUDENTEN
HELPEN SCHOLIEREN
-IN DE KLAS

09:15  -  15:00

15:00  -  16:00



Iedereen is wel eens bang. Het is een gevoel dat ons waarschuwt

op te passen of voorzichtig te zijn. Het overwinnen van bepaalde

angsten hoort ook bij het opgroeien. Angst wordt echter een

probleem als het niet meer is gebonden aan leeftijd en de angst

uw kind het plezier in normale en dagelijkse situaties ontneemt.

Is dat het geval? Dan kan het zijn dat uw kind last heeft van

faalangst. Faalangst is de angst dat je iets niet kunt. Hierdoor

kun je niet functioneren zoals je eigenlijk zou willen. U kunt uw

kind opgeven voor de training via de mentor.

4 MAVO
5 HAVO

FAALANGSTTRAINING DOOR FLINK KINDERCOACHING AMERSFOORT 02

.

EXAMENVREESTRAINING 

01.DOOR XLSTUDIECOACHING AMERSFOORT

.B staat voor "Stop, Adem en Zijn"! Deze eenvoudige manier van

Aandachttraining vormt de kern van een cursus van 9 lessen. Het

programma is geschreven door docenten en Mindfulness-

beoefenaars en werd positief beoordeeld door de universiteiten

van Cambridge en Oxford Brookes. de .B lessen kunnen woorden

ingezet in vele situaties en zijn passend voor alle leeftijdsgroepen

in het voortgezet middelbaar onderwijs.

ALLE 
LEERJAREN

.B leert je vaardigheden aan waar je een leven lang profijt van kunt

hebben. Leerlingen gebruiken het...

om zich gelukkiger, rustiger en meer tevreden te voelen

om sociaal vaardiger te worden

om zich beter te kunnen concentreren en efficiënter te kunnen

leren

om te leren omgaan met stress en (faal)angst

om beter te kunnen presteren in muziek en sport

04. 
MINDFUL .B CURSUS 



 

Binnenkort zal er op het

schoolplein een nieuw pannaveld

met baskets te gebruiken zijn!

Vanaf het voorjaar zullen

begeleiders van Sportivate

wekelijks in de pauze aanwezig

zijn, om samen met de leerlingen

pannatoernooien en

basketbaltoernooien te

organiseren.
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mavomuurhuizen

muurhuizendraaitdoor

#MDD


