Dé plek om
het beste
uit jezelf te
halen

OBC Elst

2019 | 2020

OPEN DAG

30 januari 2019

13.30 tot 16.00 uur
18.30 tot 21.00 uur

Welkom!

Dé plek om het beste uit
jezelf te halen!
OBC Elst is een school die je voorbereidt
op jouw toekomst. We dagen je uit
talenten te ontplooien, je te ontwikkelen en
verantwoordelijkheid te nemen. We zijn
een kleine, prettige school waar jij je
snel thuis voelt en je optimaal kunt
ontwikkelen als individu.

Een overzichtelijke
school

Teams

waar docenten de leerlingen kennen.

delijk zijn voor een bepaalde afdeling.

OBC Elst is een overzichtelijke school
Problemen worden snel herkend en

opgelost. Elke leerling in onze school
Op onze school kun je terecht voor de niveaus mavo en havo. Er heerst een plezierige sfeer, waarin je
makkelijk leert. De docenten kennen je snel en stimuleren jou om eruit te halen wat erin zit. We willen

ook dat de docenten en het ondersteunend personeel de lat steeds iets hoger leggen. Zo streven we
met elkaar naar het maximaal haalbare op het gebied van onderwijs.
OBC Elst biedt leerlingen het

wordt gezien; letterlijk en figuurlijk.
Wij zijn namelijk van mening dat

goed onderwijs ontstaat in een prettige sfeer!

slagingskansen. En wat dacht je van onze leerlijn STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts &

Mathematics), waar we jou de kans geven om meer te leren van de moderne communicatietechnieken? Zo kun jij je optimaal voorbereiden op de toekomst!

mentoren en lesgevers die verantwoorSamen houden zij goed zicht op alle
leerlingen.

Teamleider onderbouw (klas 1 en 2):
dhr. M. (Menno) van der Ree

Teamleider bovenbouw (vanaf klas 3):
mw. T. (Tanja) Thomas

-programma. Het is een speciaal programma vanaf leerjaar

3 dat zorgt voor een makkelijke doorstroom van mavo naar havo. Samen werken we zo aan goede

OBC Elst werkt in teams: een aantal

Over Betuwe College Elst

Directeur OBC Elst:

dhr. C.E.J.A. (Charles) Lohnstein

• Kleinschalig onderwijs
• Persoonlijke aandacht

• Toekomstgericht onderwijs

• 	Het maximale uit jezelf halen,
prestatiegericht

• 	Speciale onderwijsprogramma’s:
STEAM (Science, Technology,

2

www.obc-elst.nl

Engineering, Arts & Mathematics),
KeuzeWerkTijd en
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Een fijne schooltijd

Taal, rekenen en welzijn

vel zitten. Je krijgt sterke begeleiding van

begin van het schooljaar getest op het gebied

Goed leren begint allereerst bij goed in je

je mentor en de docenten. Naast de reguliere lessen is er ruimte voor projectonder-

wijs, sporttoernooien en buitenschoolse

activiteiten. Wat dacht je bijvoorbeeld
van een skireis, survivalkamp, theaterbe-

zoek en (vrijwillige) reizen? Zo is school
niet alleen leerzaam, maar ook nog eens
sportief, gezellig en leuk!

Alle brugklasleerlingen worden aan het

van taal en rekenen. Wanneer blijkt dat je

iets lastig vindt, krijg je extra ondersteuning.
Alle brugklasleerlingen vullen ook de zogenaamde schoolvragenlijst in. Hierbij wordt

gekeken naar het welzijn van de leerling op
school. Voel jij je prettig op school? Heb je

misschien extra aandacht nodig? Wanneer
het nodig is, bieden we speciale hulp aan.

Menno van der Ree,
Teamleider onderbouw

“Als teamleider ben ik verantwoordelijk voor het
onderwijs in klas 1 en 2. Het mooie aan onderwijs?
Het beste uit de leerling naar boven halen! Als
teamleider ben ik erg trots op ons team dat daar
elke dag hard aan werkt. Het is mijn taak om
ervoor te zorgen dat alles goed loopt en dat de
docenten hun werk kunnen doen.”
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Thijs Boonstra,
mentor en docent lichamelijk opvoeding

Uitgebreide
sportmogelijkheden

“Het fijne van onze school is dat, vanaf het moment dat je hier
binnen stapt, wij persoonlijke aandacht voor je hebben. Zodra
je voor onze school hebt gekozen word je eerst uitgenodigd
voor een kennismakingsmiddag, waarbij je je nieuwe
klasgenoten en mentor leert kennen. Natuurlijk is dat
best spannend! Als na de vakantie het nieuwe schooljaar
start, zullen veel dingen best even wennen voor je zijn.
Elk uur een andere leraar of lokaal, allemaal nieuwe vakken en natuurlijk een nieuwe klas. Als mentor help ik je bij
al deze nieuwe indrukken en ervaringen. Wanneer er met
jou tijdens het schooljaar iets niet goed gaat, sta ik altijd voor
je klaar. Verder zorg ik dat iedereen in de klas elkaar snel leert
kennen. Daarbij helpt het brugklaskamp natuurlijk heel erg! Lekker
drie dagen met de klas weg en leuke dingen doen: wedden dat je een
hoop nieuwe vrienden en vriendinnen leert kennen?!”

OBC Elst vindt het belangrijk dat jij
de gelegenheid krijgt om extra te

sporten buiten de gewone gymlessen
om. Regelmatig organiseert de school

sporttoernooien en sportdagen. In
de pauzes wordt een streetsoccer- en

floorballtoernooi gehouden. Tenslotte
doen onze leerlingen ook mee aan de
Olympic Moves, een sporttoernooi met
middelbare scholen in heel Nederland.

Schooladvies en
aanmelden

Om te weten welke klas en welk niveau voor jou

het beste is, overleggen we altijd eerst met je basisschool.

Daar kennen ze je namelijk heel goed. De basisschool geeft

jou voor 1 maart een schooladvies. Het schooladvies van de basis-

school is leidend om te bepalen op welk niveau je komt. De eindtoets
wordt in april/mei afgenomen en kan de uiteindelijke plaatsing nog

beïnvloeden. Een aanmelding is pas compleet wanneer het aanmel-

dingsformulier, het originele en ondertekende adviesformulier en het
overstapdossier (waaronder het onderwijskundige rapport) volledig
ingevuld en ingeleverd zijn. Meer informatie is terug te vinden op
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het aanmeldingsformulier en de website van de school.
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Leerlingvolgsysteem

ONS AANBOD

OBC Elst maakt gebruik van het digitale

systeem Magister. Op deze manier blijven

jouw ouder(s)/verzorger(s) en jij via een per-

ONS AANBOD

soonlijke inlogcode op de hoogte van behaalde toetscijfers, actuele roostergegevens en

absenties. Binnen Magister werken we ook

Mavo

Havo

Elst de mavo. Dit is een opleiding van vier

waarin we jou voorbereiden op een vervolg-

en/of jij bijvoorbeeld het huiswerk, lesnoti-

derde leerjaar maak je als havoleerling een

en nog vele andere zaken zien.

•

cultuur en maatschappij

Ondersteuning binnen school

•

natuur en gezondheid

belangrijk op onze school. Wanneer het

De theoretische leerweg noemen wij op OBC
jaar en bereidt jou voor op het middelbaar
beroepsonderwijs en de havo.

Binnen de mavo volgen de leerlingen in de
bovenbouw zes theorievakken op het hoog-

ste niveau. Indien mogelijk stimuleren wij jou

met de ELO: de Elektronische Leer Omgeving.

Havo is een opleiding van in totaal vijf jaar,

In de ELO kunnen jouw ouder(s)/verzorger(s)

studie op het hbo. Aan het einde van het

ties, opdrachten, verwijzingen naar websites

keuze uit deze vier profielen:
•

economie en maatschappij

Een goede ondersteuning vinden we erg

natuur en techniek

nodig is zullen we in overleg met jou en

muziek en beeldend als examenvak kiezen.

Mavo/havo klas

begeleiding je nodig hebt. OBC Elst heeft

Aan het einde van het derde leerjaar kies je

dakpanklas aan. In dakpanklassen zitten

een keuze te maken voor een extra vak. Bij vol-

doende belangstelling kun je ook de vakken

uit één van de volgende profielen:
• Economie & Ondernemen
• Zorg & Welzijn
• Techniek
• Groen

•

Naast mavo en havo bieden we ook een

jouw ouder(s)/verzorger(s) kijken welke extra
vele deskundigen in huis die jou op allerlei

Samenwerking

We vinden het van belang dat er een goede

samenwerking is tussen de school en jouw
ouder(s)/verzorger(s). De kleinschaligheid van
OBC Elst zorgt voor korte lijnen. Zo kunnen we

jou goed volgen en begeleiden. We vinden de
mening van de ouder(s)/verzorger(s) daarnaast

erg belangrijk. Daarom komt eenmaal per rap-

portperiode een groep contactouders samen om

allerlei schoolzaken met de directie te bespreken.

gebieden kunnen helpen.

leerlingen van wie het niveau nog niet

precies duidelijk is. In deze klassen word je
voorbereid op doorstroming naar de mavo of
de havo. Je krijgt voornamelijk les op havo
niveau.

Studiewijzers

In de onderbouw ga je ‘leren leren’. Je

mentor helpt je daarbij. Daarbij leer je plannen

met behulp van studiewijzers. Het doel: zelf leren

plannen en steeds zelfstandiger werken. Zo bereiden

Paul Baaijens, docent STEAM en Frans
“Ik werk al zeven jaar op het Over Betuwe College als
docent Frans en nu ook als docent STEAM. Ik zie het
als een uitdaging om mijn lessen zo leuk en afwisselend mogelijk voor jullie te maken!
STEAM is een geweldig vak dat heel goed past bij
deze tijd. Er valt bij dit vak veel te kiezen! Van het
leren programmeren tot het bewerken van foto’s
in Photoshop. Het kan en mag allemaal bij STEAM!”

we jou voor op de eisen die in het vervolgonderwijs aan

jou worden gesteld. Iedere rapportperiode maken we de
studiewijzers volgens een vast format. Dat geeft helder-
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heid over de hoeveelheid huiswerk en toetsen.
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BRUGKLASSERS
AAN HET WOORD

Yasmine -

Het brugklaskamp was geweldig.

Iedereen deed aardig tegen elkaar en

In de brugklas ga je aan het begin van het schooljaar op kamp. Zo leer jij je klasgenoten, je mentor

we konden veel activiteiten doen: voet-

en een deel van de docenten snel kennen. In alle leerjaren worden vele activiteiten georganiseerd

bal, airhockey, bosspelen. Het leukste

waar leerlingen (meestal) vrijwillig aan deel kunnen nemen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een

was om gewoon lekker op de kamer

survivalkamp in de Ardennen, skiën in Oostenrijk of een ééndaagse stedentrip? Daarnaast zijn er

te zijn met je vrienden.

nog activiteitenweken, waarin veel gelegenheid is om buiten het leslokaal actief te zijn. Denk hier-

Alexander -

bij aan projecten, excursies, museumbezoek enz.

RKBS St. Jozef

“Ik vond het op brugklaskamp

Wij hebben aan onze eerstejaarsleerlingen gevraagd iets over de eerste ervaringen op school te

erg leuk, we gingen veel dingen

schrijven. In de tekst hiernaast vinden jullie een verzameling van verhalen, meningen en tips.

doen, zoals zwemmen, een nachtspel
en een speurtocht. De drie dagen
op burgklaskamp waren drie
dagen lang FUN!”

Verhalen en tips voor jou
Collin - De schatgraaf

“Ik vind gym en geschiedenis

Het zwemmen op het brugklaskamp was gewel-

is een leuke school en ik vind de docenten en

want dat geeft me afwisseling tijdens de dag.

dig; ik ben wel 25 keer van de glijbaan geweest!”

superleuke vakken op school. Het
mijn klasgenoten heel aardig.”

Kota - De Laarhorst

Luke - PCBS De Meeuwenberg

Elst. De kantine is mooi ingericht en de tosti’s

de basisschool moest maken. Het huiswerk is goed

“Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt op OBC
zijn heerlijk. De conciërge Dick, helpt je altijd

wanneer er iets aan de hand is. De leraren zijn
erg aardig en ze stellen me op mijn gemak”
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Kacper - Stap voor Stap

“Ik vind het wisselen van de lokalen erg fijn,

“Ik moet nu meer huiswerk maken dan dat ik op

terug te vinden op Magister. In de app is duidelijk
te zien wat je rooster is en welke cijfers je hebt
gehaald.”
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BRUGKLASSERS AAN HET WOORD

De Klimboom

EN ER IS MEER...
bijzondere programma’s/extra’s aan op OBC Elst.

KeuzeWerkTijd (KWT)

In leerjaar 1 en 2 krijg je twee uur per week

keuzewerktijd. Dit houdt in dat je tijdens deze

MavoPLUS

Zou je na de mavo ook nog het
havodiploma willen halen? Dan
MavoPLUS
is het
-programma iets
voor jou! Vanaf leerjaar 3 zorgt dit programma voor een
betere doorstroom van mavo naar havo. Wij besteden
veel aandacht aan studievaardigheden (plannen), taal
(begrijpend lezen) en rekenen (wiskunde). Het is bedoeld
voor de gemotiveerde leerling, want je krijgt wel drie extra
lesuren per week. Om de juiste leerlingen in
te
krijgen, vindt in klas 2 dan ook een selectie plaats op basis
van cijfers en motivatie.

uren extra begeleiding of verdieping kunt krijgen
in een vak. Deze uren kunnen ook ingevuld

worden met een aanvullend programma zoals
FIT (sport/dans), muziek, kunst, gamemaking
of Lego Mindstorms.

Schooljaar 2017-2018 is OBC Elst gestart met het
nieuwe programma STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts & Mathematics). Het vak
STEAM is een eigentijds vak waarbij we jou goed
voorbereiden op de multimediale maatschappij.

EN ER I S M EER . . .

Naast de reguliere opleidingen bieden we ook enkele

STEAM

STEAM bestaat grofweg uit drie domeinen (onderdelen): Media, Design
en Coding. Binnen het onderdeel Media besteden we vooral veel
aandacht aan bewustwording van het onlinegedrag en komen
thema’s als identiteitsfraude, cyberpesten, phishing en juist
smartphonegebruik aan bod. Binnen het domein Design
leren we jou zowel multimediaal, grafisch als 3D-ontwerpen
te ontwikkelen. De 3D-printer achterin de klas kan jouw
ontwerpen vervolgens zelfs tot leven brengen! Creatief
denken en samenwerken zijn vaardigheden die binnen dit
domein zeker een rol gaan spelen, net zoals bij het laatste
domein, Coding. Binnen Coding zetten we samen de eerste
stappen in de wereld van het coderen. Zo leer je bijvoorbeeld
hoe je zelf een game kan maken of hoe je een robot kan aansturen.

Bram Glaser, docent Engels

Iris Konings, docent
lichamelijke opvoeding,
economie & mentor

“Ik ben docent Engels op OBC Elst, een school met een prettige
werk- en leersfeer. Met veel plezier geef ik het vak Engels aan
onze leerlingen. Alle talen zijn naar mijn mening geweldig,
maar de affiniteit die ik heb met Engels is het sterkst. Ik vind
het prachtig dat ik kan zorgen voor een betere beheersing van
deze mooie wereldtaal bij onze leerlingen.”

“Houd jij ook van dans, fitheidsoefeningen of sport? Kom dan op
OBC Elst je grenzen verleggen!”
12
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KOM VERDER!
vertellen en te zien.

Van der Duyn van Maasdamstraat 25,

gekomen over onze school. Natuurlijk is er nog veel meer te

Inschrijving
Opleidingen Scholengroep
Over- en Midden-Betuwe
(SgOMB)

Open dagen
SgOMB

Betuwe College in Bemmel, Elst en Huissen en

Woensdag 30 januari 2019

Het Hendrik Pierson College in Zetten, het Over

OBC Elst

de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten vor-

van 13.30 tot 16.00 uur en

men samen de Scholengroep Over- en MiddenBetuwe. De verschillende VO-scholen bieden de
volgende opleidingen aan:

OPEN DAG

Tijdens de open dag krijg jij een goede indruk van onze
school. Loop door ons gebouw en spreek vooral docenten en

leerlingen aan. Zij kunnen jouw vragen goed beantwoorden.
Datum: woensdag 30 januari 2019
Tijd:
		

van 13:30 uur tot 16:00 uur en
van 18:30 uur tot 21:00 uur

MINILESSEN

Naast de open dag zijn er ook minilessen. Tijdens de mini-

lessen mag jij een halve dag meelopen op onze school.
Maandag 28 januari 2019 en vrijdag 8 februari 2019

Meer informatie over het aanmelden vind je op onze
website.
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OBC Elst:

OBC Huissen:
HPC Zetten:

van 10.00 tot 15.00 uur

Kijk voor meer informatie in de folders van de
SgOMB-scholen of op onze website
www.sgomb.nl.

Mozartstraat 12, 6661 BL Elst
(0481) 36 65 55

elst@overbetuwecollege.nl
www.obc-elst.nl

Maasdamstraat 25, Elst

onderwijs havo en vwo (TTO)
vmbo, mavo, havo, vwo

OBC Elst
Bovenbouw

Van der Duyn van

OBC Bemmel

vmbo

6661 ZR Elst

van 18.30 tot 21.00 uur

mavo, MavoPLUS, havo

OBC Bemmel: 	vmbo-t, havo, vwo en tweetalig

Op elke locatie, tijdens
de open dag en op
woensdag 13 maart 2019
van 19.00 tot 20.30 uur

KOM V ER DER !

Na het lezen van deze folder ben je al veel te weten

OBC Elst
Onderbouw

Zaterdag 9 februari 2019
in beide gebouwen:

De Heister 1 en Drieske 4,
Bemmel

OBC Huissen

Zaterdag 9 februari 2019
van 10.00 tot 15.00 uur

Julianastraat 17, Huissen
HPC Zetten

Zaterdag 2 februari 2019
van 09.30 tot 13.00 uur

Mammoetstraat 1-3, Zetten

Minilessen SgOMB
OBC Elst

Maandag 28 januari 2019

en vrijdag 8 februari 2019
OBC Bemmel

17 december 2018
OBC Huissen

Woensdag 6 februari 2019

en woensdag 20 februari 2019
HPC Zetten

Maandag 28 januari 2019

t/m donderdag 31 januari 2019
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colofon
Redactie

PR & Communicatie

met dank aan allen die tekstbijdragen leverden
Fotografie

Helen de Bruijn

Marco Hamelink
Ontwerp en uitvoering

Puntwee Visuele communicatie, Elst
Drukwerk

DrukwerkCentrum Leijser, Huissen

OBC Elst
Dé plek om het beste
uit jezelf te halen
Open dag:
Woensdag 30 januari 2019 van 13.30 tot
16.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur
Minilessen:
Maandag 28 januari 2019 en
vrijdag 8 februari 2019

* alle informatie uit deze folder is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

www.facebook.com/OBCElst

www.instagram.com/obc_elst

www.linkedin.com/company/scholengroep-over--en-midden-betuwe

www.youtube.com/c/ScholengroepSgomb

