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EVEN VOORSTELLEN
Het OVC is een grote school voor havo en vwo waar je je snel zult
thuis voelen. Dat komt door de prettige sfeer en de hoeveelheid
dingen die je bij ons kunt doen.
Bij ons sta je er nooit alleen voor. Op het Oostvaarders College is
iedereen belangrijk. Er is altijd iemand om jou te helpen. Want we
willen dat je je veilig voelt zodat je je talenten zo goed mogelijk
kunt ontwikkelen. Of je nu kiest voor havo of atheneum. En als je
het leuk vindt om nog meer te doen met je talent, dan kun je je

Het OVC leert je je eigen toekomst goed vorm te geven.
Ik denk dat dit ons bijzonder maakt. In deze brochure lees
je hoe wij dit doen.

Naast de gewone lessen bruist het van de extra activiteiten.
Op allerlei gebied: muziek, sport, cultuur, reizen en natuurlijk
hebben we wanneer mogelijk ook heel leuke schoolfeesten.

Nieuwsgierig naar je nieuwe klasgenootjes?

Op het OVC krijg je te maken met afdelingsleiders.
Waarvoor kun je bij hen terecht?
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. Maar alles waarvoor je niet bij je mentor, een conciërge of docent terecht kan,
kun je bij ons komen. Dit kunnen zaken zijn als een verlofaanvraag, maar ook als je iets vertrouwelijks wilt bespreken. Ook helpen wij als
het niet goed gaat, bijvoorbeeld als een leerling de les uit wordt gestuurd. Dan zijn wij er om samen met jou de zaken op een goede
manier op te lossen. Zowel jij als je ouders kunnen bij ons terecht.

Mevrouw Marie-Louise van den Boogaard en meneer
Eric Dekter (afdelingsleider en assistent afdelingsleider havo)
Wat doen jullie?

Best lastig: bepalen naar welke middelbare school je gaat.
We hopen natuurlijk dat je kiest voor het Oostvaarders
College, kortweg OVC.
Wij zijn een school die al heel lang bestaat en een goede
naam heeft. Die goede naam hebben wij door onze goede
vaklessen en door de wijze waarop wij talent ontwikkelen.
Kijk voor meer informatie over talentontwikkeling bij de
Talent- en Plusklassen verderop in deze brochure.

inschrijven voor een Vwo Plusklas. Daarover lees je meer in deze
brochure. We begeleiden jou in het maken van goede keuzes op
jouw weg naar zelfstandigheid. Leerlingen en docenten kennen
elkaar goed. Er heerst daarom een prettige sfeer op school, waarbij
samenwerking en vertrouwen voorop staan. Je werkt in de lessen
met leerboeken èn met je eigen laptop.

De school is zoveel meer dan alleen leerlingen die lessen volgen. Er moet veel geregeld
worden. Wij zorgen er samen voor dat alles voor de havo leerlingen in de onderbouw zo
goed mogelijk verloopt. Wij proberen dit voor zowel de leerlingen goed te regelen als voor de
docenten. Wij willen heel graag dat de leerlingen een fijne schooltijd hebben. We zijn spin in
het web voor de afdeling havo onderbouw, we hebben echt een hele leuke baan!

Wil je meer we
het Oostvaarde ten over
Op zaterdag 23 rs College?
organiseren we januari 2021
een
van 10:00 tot 13 open dag
:0
Kijk op onze we 0 uur.
www.ovc.nl voo bsite
actuele programr het
ma.

Mevrouw Dominique De Wilde (afdelingsleider Plusklassen)
Wat doe je?
Als afdelingsleider van de Plusklassen zorg ik ervoor dat alle Plusleerlingen de
uitdaging krijgen die zij zoeken en verdienen. Het docententeam is klein, dus iedereen
kent elkaar goed. Omdat ik zelf ook coach ben, kan ik me heel goed inleven in de
mogelijke problemen van leerlingen, niet alleen voor mijn eigen coachleerlingen maar
voor alle ‘Plussers’. Leiding geven aan Plusdocenten en leerlingen is uitdagend, maar
echt een feestje!

Meneer Gabi Zimmerman (afdelingsleider vwo onderbouw)
Wat doe je?

Ik wens je veel succes toe bij het maken van je schoolkeuze!
Met vriendelijke groet,
Mark Manders, rector

OO

Als afdelingsleider ben ik er voor de leerlingen èn de docenten van het team vwo. Of je als
leerling nu ergens mee zit, en samen met mij een oplossing wilt zoeken, of dat je juist iets leuks
of interessants wilt komen vertellen: mijn deur staat hiervoor open! Ik wil er, samen met alle
docenten van het team voor zorgen dat jij een fijne tijd hebt, waar je mooie herinneringen
aan over zult houden!
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OP ZOEK NAAR EEN SCHOOL WAAR JE HET
NIET IN JE EENTJE HOEFT TE DOEN?
Al voor de zomervakantie kom je een dag langs om je nieuwe
klasgenoten te ontmoeten. Zo weet je van tevoren al bij wie je
in de klas komt. Ook leer je je mentor kennen. Na de zomer, als
het nieuwe schooljaar begint, heb je in de eerste schoolweek
een speciaal introductieprogramma waarin je allerlei leuke
dingen gaat doen met je klas en mentor. Zo leer je elkaar en de
school nog beter kennen. Daarna gaat het echte werk beginnen;
pas dan moet je je studieboeken meenemen.

‘Als mentor help ik je met leervaardigheden. Ik leer je dus hoe je het beste
kunt leren. Daarnaast kan ik je ondersteunen wanneer het allemaal niet zo
lekker gaat op school of thuis. Sommige leerlingen hebben concentratieproblemen, faalangst of dyslexie. Met elkaar zoeken we dan naar een goede
oplossing. Natuurlijk betrekken we je ouders of verzorgers er zo nodig bij.
Het doel is dat jij je goed voelt op onze school’

Knappe koppen
Onze conciërges zijn de helden van de school. Ze zorgen dat
alles perfect geregeld is. Spreek ze gerust aan als er wat is,
maakt niet uit wat. Zij regelen het. En daarbij zijn ze ook nog
eens Olympisch Kampioen Bandenplakken. Knappe koppen
dus, de conciërges van het Oostvaarders College.

Heb je een havo- of vwo-advies? Dan kun je je inschrijven bij
het Oostvaarders College.

‘Naast docent Lichamelijke Oefening ben ik mentor. Voor de brugklassers
ben ik een soort gids. Ik leid je rond en leer je hoe het er op een middelbare
school aan toegaat. Dat is toch heel anders dan wat je op de basischool
gewend was. Je ziet je mentor met de hele klas, maar ook apart.
Er zijn regelmatig persoonlijke gesprekken waarin je alles wat je maar
wilt met je mentor kunt bespreken. Als je kiest voor de Talentklas Sport,
dan krijg je zeker met mij te maken!’

Bertus Nooijen, buitenconciërge
‘Ik zorg onder andere voor de veiligheid en de orde in en om de school. Als er bijvoorbeeld
onenigheid is op het schoolplein, dan ga ik altijd even kijken. Met een goed gesprek kun
je veel oplossen. Daarvoor heb ik speciale pedagogische cursussen gedaan. Maar ook als
je een lekke band hebt, wil ik je graag helpen om weer op de fiets terug naar huis te
kunnen ’s middags’.

Het begint allemaal met de brugklas
Na de basisschool kom je bij ons in de brugklas. Daarin zitten
leerlingen die allemaal hetzelfde niveau hebben als jij. Dat kan
een havo-, atheneum- of Vwo Plusklas zijn. Dat hangt natuurlijk
af van het advies dat je in groep 8 hebt gekregen en je eventuele
keuze voor een Plusklas. In de brugklas heb je veel nieuwe vakken
die je op de basisschool nog nooit hebt gehad. Zoals wiskunde en
Frans. Ook heb je voor elk vak een andere leraar. Die noemen we
docenten.
Tsja, en dan krijg je natuurlijk ook huiswerk. Dat maak je thuis
of bij je huiswerkbegeleiding op school. Via its learning, onze

digitale leeromgeving, kun je altijd zien wat het huiswerk is.
Je ouders kunnen er ook in kijken. Als je geen computer bij de
hand hebt, kijk je gewoon met de its learning app op je eigen
telefoon. Superhandig.

Je mentor helpt je verder
Iedere leerling heeft een mentor. Dat is een docent die jou en je
klas het hele jaar begeleidt. Van je mentor krijg je bijvoorbeeld
les in het plannen en organiseren van je huiswerk. De mentor
heeft ook gesprekken met jou en je ouders om te kijken hoe
het gaat op school. Als het nodig is kan via de mentor
bijvoorbeeld extra steun worden geregeld.

OP ZOEK NAAR EEN
OPLEIDING DIE JOU
PAST ALS JE FAVORIETE
SPIJKERBROEK?
Havo is de afkorting van hoger algemeen vormend onderwijs.
De havo duurt vijf jaar en vanaf de vierde klas kies je een profiel.
Dat betekent dat je dan vooral vakken hebt die goed bij je
passen. Met een havo-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs of naar het vwo.
Kun je goed leren maar zoek je ook afwisseling; niet alleen met
je neus in de boeken maar ook iets doen of maken? Dan ben je
geschikt voor onze havo. Bijzonder is dat je op het Oostvaarders
College in de havo bovenbouw een echte stage gaat krijgen!
Na het eerste jaar bestaat de mogelijkheid op te stromen naar
het atheneum.

OO

Het vwo is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en leidt op
voor een studie aan de universiteit. Vanaf het vierde jaar kies je
een profiel met vakken die goed bij jou en je vervolgstudie passen.
Ben je nieuwsgierig en wil je overal het fijne van weten? Leer je
makkelijk en vind je het leuk? Gefeliciteerd, dan ben je geschikt
voor ons atheneum. Wil je daarbij graag extra uitgedaagd
worden, dan is Vwo Plusklas misschien iets voor jou. Hierover
lees je meer op de volgende bladzijde.

OO

Ben jij een VIP?
Heb je behoefte aan extra uitleg van de stof? Of wil je je goed
voorbereiden op een toets? Voor veel vakken zijn er één keer
per week extra lessen, VIP-uren noemen we die. Tijdens het
VIP-uur geven we je alle extra hulp die je nodig hebt.

In de lessen gebruik je naast je leerboeken ook een laptop.
Zo kunnen we het onderwijs nog beter afstemmen, omdat je op
je eigen niveau en tempo kunt werken. Bovendien maakt het de
les leuker. Je hoeft niet alleen naar je leraar te luisteren, maar doet
zelf actief mee. Bijvoorbeeld door het zoeken, delen of bewerken
van informatie als je met klasgenoten werkt aan een opdracht.
En maak je opdrachten samen met de internationale scholieren?
Dan is een laptop wel zo handig. ICT is daarmee een middel
waarmee het OVC je beter kan voorbereiden op jouw toekomst.

OO
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ZO HOOR JE HET
NOG EENS VAN OO
EEN ANDER!
LEERLINGEN OVER
HET OOSTVAARDERS
COLLEGE

OO

Raed Ahnin, 5de klas havo
‘Als ik aan het OVC denk, dan denk ik aan kansen. Je hebt hier namelijk de kans om te
werken aan je eigen talenten. Veel docenten staan klaar voor je als iets niet lukt of
als je iets niet snapt. Het OVC vind ik een fijne school waar ik ook met plezier naar toe ga.
Ook voor kinderen die het soms moeilijk hebben, staat er altijd iemand klaar.’

‘IK VIN
FILOSO D
F
DEBAT H IE EN
EEL ERG
LEUK’ (M
ounir)

Mag het van jou best wat pittiger?
Kies dan voor de Vwo Plusklas.
Hou je van uitdagingen en ben je ambitieus? Als je een
vwo-advies hebt, dan kun je op het Oostvaarders College
ook kiezen voor de de Vwo Plusklas. In de Plusklas krijg je
Cambridge Engels en Filosofie en Debat krijg je geïntegreerd
bij andere vakken aangeboden. In het eerste jaar van de
Vwo Plusklas heb je ook het vak Classics met Grieks en
Latijn. Behalve de talen leer je veel over de oude culturen.
Daarnaast nog een plus: je krijgt je persoonlijke coach,
die je bij je ontwikkeling kan helpen. Hoe cool is dat?
Wist je trouwens dat onze leerlingen het altijd heel goed
doen in debatwedstrijden? Het Oostvaarders College is zelfs in
2014 debatkampioen geweest in het televisieprogramma
Het Lagerhuis. Daar zijn we natuurlijk supertrots op.
In de Plusklassen krijg je ook het vak Debat, dus wie weet
word jij onze volgende debatkampioen?
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‘JE HEBT
ZO’N LERAAR DIE
ALTIJD GRAPPEN
VERTELT’ (Theun)

‘IK HEB VEEL
N
VRIENDINNE
lles)
GEMAAKT’ (E

Lotje Ridderhof, 5de klas gymnasium
‘Ik heb gekozen voor de Vwo Plusklas met daarbij filosofie en debat.
Zo leer je om je eigen mening te ontwikkelen. In deze Plusklas werken we
allemaal op onze eigen laptop. Het OVC is een grote school, maar dat vind ik
juist leuk. Je ontmoet veel mensen. De leraren leggen alles goed uit en als je
ergens mee zit kun je het aan je mentor zeggen. Bijvoorbeeld als je veel huiswerk
hebt en dan helpt je mentor hoe je dat goed moet plannen’.

OO
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‘VOOR MIJ IS
SCHOOL
MAAR 5 MIN
UTEN
FIETSEN
VAN HUIS’
(Nienke)

‘IN DE PAUZE IS
HET ALTIJD
GEZELLIG
DRUK IN DE
KANTINE’ (Philip)

OO

S
BRUGL A
‘NA DE
ON IK
HAVO K
T
AAR HE
TOCH N EUM’
ATHEN
)
(Souraya

‘OMDAT IK
OP
HOOG
NIVEAU V
OETBAL ,
ZIT IK IN D
E
TALENTKL
AS
SPORT’ (M
ilo)

Informatiebrochure leerlingen 2021 - 2022 |

7

OO

OO

‘IK HOU HEEL ERG VAN SPORT,
DUS DIE TALENTKLAS VIND IK SUPERTOF’
‘DOOR I AM SNAP IK NOG BETER
WAT ZE ALLEMAAL OP HET NIEUWS ZEGGEN’
‘MUZIEK IS ECHT MIJN PASSIE, DAAROM KOOS
IK VOOR DE KUNST TALENTKLAS’
‘IN DE SCIENCE TALENTKLAS
DOEN WE ALLEMAAL
LEUKE WETENSCHAPPELIJKE DINGEN’

OO

‘MET CAMBRIDGE ENGELS ZIE IK
MEZELF LATER WEL IN HET BUITENLAND STUDEREN’

Op zoek naar een school waar je je ideeën kwijt kan?
Op het Oostvaarders College bruist het van de activiteiten. Maak je
graag muziek, dan vinden we je vast terug op het podium tijdens de
Culturele Avond. Ben je vooral sportief, dan is de OVC Cross, de
scholierentriatlon of één van de andere sportieve activiteiten echt
iets voor jou. Heb je een wiskundeknobbel, dan kun je je hersens
breken door mee te doen aan de Wiskunde Olympiade. Wie
geïnteresseerd is in andere culturen doet mee aan onze eTwinning
projecten (online samenwerking met scholieren in het buitenland)
of aan een uitwisseling met scholen in landen waar wij contacten
mee hebben zoals Italië en China. Organisatietalenten kunnen aan
de slag met de organisatie van gave feesten en activiteiten zoals de
literaire avond. Eigenlijk te veel om op te noemen. En uiteraard is er
ook ruimte voor jouw ideeën!

Waar kies jij voor?
Op het Oostvaarders College heb je de mogelijkheid om jouw
talent verder te ontwikkelen.
Je kunt kiezen tussen I AM (informatie, actualiteit en maatschappij), Kunst, Sport, Science of Cambridge Engels. Talentklas
betekent zeker niet dat je altijd in een lokaal zit. Je gaat er waar
mogelijk op uit voor activiteiten. Denk daarbij aan projecten,
onderzoeken en waar mogelijk excursies.

OO

Wil je graag verder kijken dan je neus lang is?
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Kom je in januari een kijkje nemen?
Op 23 januari 2021 (van 10:00 tot 13:00 uur) organiseren we onder
voorbehoud een Open dag. Als het gaat lukken, organiseren wij ook
weer proeflesmiddagen.
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Je hebt hamburgers en je hebt wereldburgers. Behoor jij tot de
laatste categorie, dan kun je je hart ophalen op het Oostvaarders
College. Binnen de lessen is veel aandacht voor vrede &
mensenrechten, burgerschap, andere culturen leren kennen en
duurzaamheid. Zou je het gaaf vinden om een keer via school
naar het buitenland te gaan om daar de cultuur beter te leren
kennen? Wij doen er alles aan om dat weer mogelijk te maken!
Al veel leerlingen deden mee aan onze uitwisselingprogramma’s
binnen en buiten Europa. Omdat we zo internationaal
georiënteerd zijn, mogen we onszelf een UNESCO school
noemen. Zoek maar eens op Google wat dat precies betekent.
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KOM MAAR OP MET JE TALENTEN EN IDEEËN!
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