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Haal het beste uit jezelf!

Het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten

is een school voor vwo, havo, mavo én vmbo.

HPC: buitengewoon onderwijs,
bij jou in de buurt!

We hebben het breedste onderwijsaanbod

van de hele regio. Wie op het HPC zit, weet

van aanpakken! We dagen je uit om het beste
uit jezelf te halen. Hoe we dat doen? Dat lees
je in deze krant. Heb je de krant uit en wil je
meer weten? Kom dan naar onze open dag
op zaterdag 3 februari of ga naar
www.hpc-zetten.nl.

Alles onder één dak

Hoog staaltje kunst en cultuur

De juiste klas voor jou!

havo, mavo én vmbo onder één dak. Op welk

bod aan vakken en projecten. Wij zijn een

het beste? We overleggen altijd eerst met

Op het Hendrik Pierson College vind je vwo,

niveau je ook zit, je komt elkaar altijd tegen.
Alle afdelingen hebben hun eigen klassen,

mentoren en docenten. Zo houden we onze
school en jouw schooldagen overzichtelijk.

Ontdek wie je bent en
wat je wilt worden

Op het HPC kies je uit een uitgebreid aanCultuurprofielschool. Dat betekent dat we in
alle jaarlagen extra aandacht besteden aan
kunst en cultuur en dat je op een hoog

niveau kunst- en cultuurlessen krijgt. Je gaat
naar film, theater, musea en ontwikkelt je
eigen creativiteit.

Naast de ‘normale’ lesstof kies je voor ver-

Voor aanstaande wetenschappers

waar je talenten liggen en welke richting

voor: Wetenschapsoriëntatie Nederland. Als

schillende profielen en modules. Je ontdekt
je op wilt. Kortom, op het HPC leg je een

stevige basis, zodat de vervolgkeuzes die jij
maakt ook echt bij jou passen.

Het HPC is ook een WON-school. WON staat
je bij ons op het vwo komt, stomen we je klaar
voor de universiteit. Je krijgt lessen die lijken
op colleges en je leert kritisch (na)denken.

Nieuwsgierigheid, creativiteit en onderzoeks

Welke klas en welk niveau is voor jou nou

jouw basisschool en houden rekening met

Lekker plekkie voor
meer dan leren alleen

het meest thuis zal voelen.

met ruime en lichte lokalen, digitale leer

wat jij wilt. Zo komen we erachter waar jij je

Klaar voor de start?

Voordat je in de brugklas begint, kun je op

30 mei al kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentor. In de mentorlessen

leer je hoe de lesroosters werken, hoe je je

huiswerk maakt en je agenda bijhoudt. En:

je gaat met je nieuwe klasgenoten op brugklaskamp. Wedden dat je daar al nieuwe

Het HPC beschikt over een modern gebouw,
middelen en een prachtige sporthal. Elke
afdeling beschikt over een eigen studie

centrum waar je kunt studeren, aan een
verslag kunt werken op de computer of

gewoon even rustig kunt lezen. Naast de

dagelijkse lessen worden er veel activiteiten
georganiseerd. Want leren doe je niet alleen
uit een boek.

vrienden maakt?

vraagstukken komen hierin mooi samen!

“De brugklas kunnen we ons nog goed herinneren.

open dag

wedstrijdzwemmen, verliep het goed en ging

Kom dan naar onze open dag!

“Het HPC geeft ons de ruimte!”
Ondanks dat we toen al 6x per week trainden voor

Wil je het HPC zelf beleven?

het HPC hier altijd flexibel mee om. We krijgen

Je ziet dan het HPC in actie en

veel steun en de ruimte om onze droom na te
leven! Inmiddels behoren we tot de top van
Nederland in de leeftijdscategorie 16 tot

18 jaar. We hopen na het behalen van de havo

verder door te groeien in deze sport en natuur

lijk in 2028 op de Olympische Spelen te staan!”

Sander en Vincent Crooijmans, 4 havo

kunt ons het hemd van
het lijf vragen.

zaterdag
3 februari
2018

minilessen
29 januari
tot en met
1 februari
2018

9.30 tot
13.00 uur

informatieavond
30 januari 2018
19.30 uur
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Profielkeuze

Welk profiel kies jij?
Binnen elke opleiding op het HPC kies je zelf een profiel. Je krijgt dan de vakken die
helemaal bij jou passen. Je bepaalt dus voor een groot deel wat je leert en waarin je je
wilt verdiepen. Je kunt kiezen uit de profielen: Sport en Bewegen, Kunst en Cultuur en
Technologie-Breed. Op het vwo kun je ook kiezen voor profiel vwoplus. Hier lees je wat
deze profielen precies inhouden.

Profiel vwoplus
Ben jij supernieuwsgierig? En wil je graag meer weten? Ga dan de

uitdaging aan en kies voor vwoplus. Je krijgt dan vakken als Science,

Latijn en Grieks. Je behandelt meer lesstof en werkt in een hoger
tempo. Ook ga je op excursie naar Xanten en Trier.

Ken je klassiekers!

Bij Latijn en Grieks leer je een extra taal én kom je veel te weten over

Profiel Kunst
en Cultuur
Toneelspelen, muziek maken, tekenen, dansen, filmen… vind jij

dat helemaal te gek? Ben je creatief en geïnteresseerd in kunst en

cultuur en wil je je eigen talenten hierin ontdekken en ontwikkelen? Kies
dan voor het profiel Kunst en Cultuur!

de klassieke oudheid. Tot en met de derde klas zijn Latijn en Grieks

In je lesrooster maken we veel ruimte om van alles te leren over kunst.

examen met Latijn in je pakket, dan krijg je een gymnasiumdiploma.

bezoeken tentoonstellingen en theatervoorstellingen.

verplicht, in de bovenbouw is Latijn een keuzevak. Slaag je voor je

“Naast alle
leervakken kan ik
nu ook lekker
muziek maken.”

Je maakt kunst en leert over kunst. We gaan langs bij kunstenaars in hun ateliers,

“Ontwerpen
en dingen maken,
creatief zijn en uit
voeren, dat maakt de
kunstklas uitdagend
en leerzaam.”
“Het is ook
hartstikke
gezellig!”

Profiel Technologie-Breed
Ben jij geïnteresseerd in nieuwe technologie? Ga dan voor het profiel Technologie-Breed!
Je ontwikkelt nieuwe skills zoals programmeren en visualiseren.
Samen met medeleerlingen bedenk je de leukste

Toekomst in techniek

ontwerp, van concept naar een gerealiseerd product.

doen? Dan geven wij je alvast een voorsprong. De vakken

ideeën en verzin je oplossingen. Van idee naar

Je gaat in dit profiel met de nieuwste productie

technieken aan de slag, zoals digitaal ontwerpen,
3D-printen en zelfs lasercutten!

“Het is heel leuk
om niet alleen de
klassieke taal, maar
ook de cultuur te
leren kennen.”
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Vind jij techniek leuk en wil je er later misschien iets mee
Technologie en Science zijn de ideale voorbereiding op

technische opleidingen. We dagen je uit om ingewikkelde
technologische problemen op te lossen en je gaat dieper
in op verschillende onderwerpen.

Profiel Sport
en Bewegen
Ben jij graag actief? En vind je verschillende sporten leuk?
Dan is het profiel Sport en Bewegen echt iets voor jou.

Daarin combineer je sport en onderwijs. Kies je voor dit

“De hele dag
stilzitten is niets
voor mij. Ik vind het
lekker om naast de
lessen veel te
sporten.”

profiel, dan krijg je zes tot acht uur in de week bewegings
onderwijs.

Je oefent allerlei sporten: volleybal, free running, fitness, dans…
noem maar op. Ook doe je mee aan speciale sportclinics

(bijvoorbeeld skiën en ijshockey) en ga je op ‘sport-uitstapjes’

(bijvoorbeeld het Turngala). Sport staat dus op de voorgrond tijdens

jouw lesweek. Behalve dat je veel aan sport doet, leer je ook speciale

vaardigheden: leidinggeven, organiseren, samenwerken, enzovoorts.
Belangrijk voor nu en voor later!

Bedrijvig HPC
“Hoe kunnen we de lesstof van onze havo-leerlingen leuker en realistischer

maken? Ons antwoord: Bedrijvig HPC! Een initiatief waarbij leerlingen de theorie in
de praktijk kunnen toepassen middels een actief bedrijfsbezoek van twee dagen.
Ze nemen niet alleen een kijkje in de keuken maar gaan ook actief aan de slag

binnen een organisatie! Zo maken de HPC-leerlingen kennis met het bedrijfsleven,
passen zij theorie in de praktijk toe en oriënteren zij zich op hun vervolgopleiding
of toekomstige baan.”

Docenten Cor Aarns en Ulli Bakker, Bedrijvig HPC

Engelsplus
Bij Engelsplus, dat aan alle havo- en vwo-

leerlingen wordt gegeven, werk je toe naar
een Cambridge-examen. Dat geeft je toe
gang tot allerlei (internationale) scholen

Op het HPC
sta je er nooit
alleen voor

voor hoger onderwijs. Handig als je gaat
studeren!

Kom naar de
minilessen

Leren lukt pas als je goed in je vel zit. We
vinden het belangrijk dat je je veilig

voelt. Daarom krijg je veel aandacht en

begeleiding van je mentor en docenten.
De mentor onderhoudt ook het contact
met jouw ouder(s)/verzorger(s). Samen

Wil je zelf ontdekken hoe leuk het is op

hebt op school.

Van 29 januari tot en met 1 februari 2018

het HPC? Kom dan naar de minilessen!

zorgen we ervoor dat je het naar je zin

Soms zit het even tegen. Dat kan ieder
een gebeuren. Bijvoorbeeld omdat je

VMBO Allround4You

moeite hebt met plannen van je huis

Op het HPC Zetten kun je het nieuwe profiel Allround4You volgen, ook

vrienden maakt. Heb je vragen of proble

modules maak je kennis met allerlei verschillende beroepen. Van techniek

werk of omdat je niet zo gemakkelijk

men? Blijf er dan niet mee rondlopen,

maar klop aan bij je mentor of een van de
vakdocenten. Daar zijn we voor!

mogen leerlingen van de basisscholen
meedraaien. Op 7 februari 2018 van

14:00 tot 16:15 uur kun je kennismaken

met de verschillende profielen. We bieden

bekend als Dienstverlening & Producten (D&P). Naast de verplichte profiel-

dan de volgende lessen aan:

tot zorg & welzijn, van kunst tot sport & bewegen. Ontdek waar jouw

Vwoplus: geschiedenis en Latijn

talenten liggen en hoe jij je verder wilt ontwikkelen!

Sport en Bewegen: bewegingsonderwijs

Je krijgt bij Allround4You de meeste lessen in een lokaal dat past bij de

Technologie-Breed: techniek

nieuwe manier van werken. De afdeling bestaat namelijk uit allemaal
kleinere werkruimtes, die precies lijken op die van jouw latere beroep.
Zo krijg je een goed beeld van de beroepen en mbo-vervolgstudies.

Kunst en Cultuur: tekenen en muziek

Wil je meedoen? Meld je aan via:
c.oosterink@hpcnet.nl.
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10 Tips & trucs
voor nieuwe
brugklassers

Voor
jou
dus!

1	Kies de school waar jij je het

beste bij voelt. Je gevoel zit er
zelden naast…

2	Laat je niet alleen leiden door

wat je vrienden en vriendinnen
van de basisschool kiezen. Op
de middelbare school maak je
razendsnel nieuwe vrienden!

3	Vóór de zomervakantie is er een
kennismakingsmiddag. Je ontmoet dan alvast je toekomstige
klasgenootjes. Supergezellig!
En dan hoef je je niet de hele
zomer druk te maken over die
‘eerste indruk’.

4	Bekijk voor de eerste schooldag

alvast de snelste route naar je
school op Google Maps. En fiets
‘m alvast, dan weet je hoeveel
tijd je ervoor nodig hebt.
Zwetend aankomen op school =
niet chill.

“De school is niet te
groot, maar je kunt
wel alles kiezen!”

5	Er Snapchat-proof uitzien op die

eerste dag? Leg de dag van tevoren je outfit klaar. Dat scheelt een
hoop chaos in je hoofd én in je
kledingkast.

6	Neem genoeg eten en drinken

mee. Zo’n schooldag slurpt energie! Oh, en de broodtrommel is
anno 2018 weer helemaal terug,
dus je mag ermee gezien worden.

7	Kom op tijd. Maar een half uur te

euze
Voor een bewuste beroepske (OBC&HPC) organiseert samen

den-Betuw
De Scholengroep Over- en Mid
e On Stage’. Op het
t het beroepenfeest ‘Betuw
met het Citadel College in Len
fenaren en bedrijven
vmbo-leerlingen beroepsbeoe
beroepenfeest ontmoeten
bewustere studieStage kunnen leerlingen een
uit de regio. Met Betuwe On
onstage.nl
er informatie: www.betuwe
en beroepskeuze maken! Me

vroeg, is echt niet nodig. We gunnen je ook wat nachtrust.

8	Pak je tas een avond van tevoren
in! Alleen je boterhammen met
kaas kun je beter in de ochtend
klaarmaken. Van zo’n klef
bammetje als lunch wordt
niemand vrolijk.

9	Vergeet niet het geluid

Ping!

Samen sterk voor goed onderwijs

van je telefoon uit te
zetten tijdens de les.

10
	Wissel in de pauzes je boeken om

Het Hendrik Pierson College in Zetten, het Over Betuwe College in Bemmel, Elst en

www.hpc-zetten.nl

groep Over- en Midden-Betuwe. Aan onze logo’s kun je al zien dat we bij elkaar horen.

6671 DL Zetten

Huissen en de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten vormen samen de Scholen
We hebben veel gemeen en tóch verschillen we ook wel een beetje van elkaar.

Voor iedere leerling
een passende plek

jou begeleiden. Mocht het nodig zijn, dan

samen. Bijvoorbeeld als het gaat om de

scholengroep. Samen zorgen OBC en HPC

OBC en HPC werken al jaren intensief

ontwikkeling van onderwijsbeleid. Onze

programma’s hebben we goed op elkaar

afgestemd, net als de manier waarop we

kun je gemakkelijk overstappen naar een

Mammoetstraat 1-3
Tel. 0488 - 45 15 44

Fax 0488 - 45 32 70

administratie@hpcnet.nl

andere opleiding of school binnen de

ervoor dat je in de regio een plek vindt
waar je volledig tot je recht komt en
jezelf kunt ontwikkelen.
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contact

in het kluisje. Een volle tas is echt
heel zwaar. Straks loop je de rest
van je leven krom!

