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Maatwerk
We bieden jou de zorg en 
begeleiding die bij je past.
Als het even niet zo goed met je 
gaat, helpen we je om de draad 
weer op te pakken, totdat het 
je weer lukt om zelf richting te 
geven. We zijn altijd in de buurt.

Scala 
Challenge 
Programma
In het eerste en tweede jaar krijgt 
iedereen het Scala Challenge 
Programma dat uit twee modules 
bestaat:  Bèta Challenge en 
Media & Design.
Bij beide onderdelen werk je
in groepjes aan een oplossing 
voor vragen van bedrijven uit de 
omgeving. Op de mavo kun je Bèta 
Challenge kiezen als examenvak.

Flexrooster
Op Scala Rietvelden werken 
we met het flexrooster.
Hiermee krijg je meer keuze-
mogelijkheden en daarmee 
ook meer regie over jouw 
eigen leren. 
In het flexrooster worden 
iedere dag drie reguliere 
vakken van elk 80 minuten 
gegeven. Deze lessen worden 
steeds gevolgd door een 
pauze en hebben een vaste 
plek in het rooster. 

Flexuren
Naast de gewone lessen ben je verplicht 
om per week vier flexuren van 40 minuten 
te volgen. 
De flexuren kunnen ’s ochtends voor of 
’s middags na de reguliere vakken worden 
gevolgd. Je mag zelf de flexuren kiezen: 
studie-uren (swt), of vakstudiewerktijd (vswt). 
Vswt houdt in dat een vakdocent extra onder-
steuning biedt voor een specifiek vak. Je kunt 
ook kiezen voor flextralessen. Dit zijn lessen 
waar je hele andere dingen leert, zoals zingen, 
fotograferen, Photoshoppen etc.

De docenten en medewerkers van Penta Scala Rietvelden
begeleiden jou in het proces van volwassen worden. Dat doen 
we door je goed onderwijs, de juiste ondersteuning en 
begeleiding op maat te bieden. We vinden het belangrijk dat 
je bij ons in een veilige omgeving kunt groeien. Zo leer je zelf-
standig werken, ontwikkel je zelfvertrouwen en neem je steeds 
meer de verantwoordelijkheid over je eigen leerproces. Wij 
doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jij je diploma haalt. 
Op deze infographic kun je zien hoe wij dat doen.

Leuke extra’s
Op Scala vinden we het heel 
belangrijk dat je veel leert. 
Vanuit die gedachte bieden we 
je op Scala veel extra’s aan.
Voorbeelden hiervan zijn ook 
het Kerstgala, excursies, een 
introductieweek voor de hele 
school en de Scala Festival-
dag, waarop we onze goede-
doelenactie organiseren. 

Onderwijs
Onze lessen zijn afwisselend en uitdagend. 
Docenten maken gebruik van verschillende 
werkvormen en doen dit klassikaal of in 
kleine groepjes, op papier of digitaal, in een 
lokaal of online als je thuis bent. 
Doorstromen naar een hoger niveau is altijd 
mogelijk. Wij helpen je hiermee met 
speciale lesprogramma’s en zorgen ervoor 
dat je het beste uit jezelf kunt halen. 
We willen graag dat je op jouw niveau een 
mooi diploma behaalt. 

Scala Rietvelden maakt onderdeel uit van Scholengroep Penta
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