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PROEFLESSEN
Verschillende vakken geven proeflesjes, deze vinden plaats op
onderstaande tijden:

10.30 uur/11.15 uur /12.00 uur
• Biologie 112
• Geschiedenis 230
• Wiskunde 154/155
• Cambridge Engels in de atheneum en gymnasium Plusklassen 013
• Klassieke talen in de gymnasium Plusklas 008
• Filosofie en Debat in de atheneum en gymnasium Plusklassen 012
• Nederlands 223
• Natuurkunde 115

PRESENTATIES
Over een aantal onderwerpen, zoals de verschillende opleidingen die we 
aanbieden en de talentklassen, wordt op vaste tijden een presentatie gegeven. 

10.15 uur /11.15 uur /12.15 uur
• Algemene voorlichting havo en atheneum 258 
• Algemene voorlichting atheneum en gymnasium Plusklassen 015

10.15 uur / 11.15 uur
• Talentklas Sport 156
• Sport talentbegeleiding 158
• Talentklas Science 111
• Talentklas Kunst 267
• Talentklas I AM  (Informatie, Actualiteit en Maatschappij) 242
• Talentklas Cambridge Engels 228

BEGANE GROND
ATHENEUM EN GYMNASIUM PLUSKLASSEN
In deze gang kun je kennis maken met de atheneum en gymnasium 
Plusklassen. Deze zijn speciaal voor de gemotiveerde, nieuwsgierige 
vwo-leerling die graag iets extra’s doet. Er worden onder andere  
proeflesjes gegeven van de vakken Klassieke talen (Latijn en Grieks), 
Cambridge Engels en filosofie en debat. Daarnaast informeren wij je  
graag over de persoonlijke coach die je krijgt. 

•  Presentatie atheneum en gymnasium Plusklassen 015
•  Presentaties van Plusklasprojecten door leerlingen 016
•  Moderne vreemde talen 011
•  Informatie over het werken met een persoonlijke coach 014

Proeflessen voor ouder en kind:
•  Filosofie en debat 012
•  Cambridge Engels 013
•  Klassieke talen (Latijn en Grieks) 008

LEERLINGENRAAD                                                  007
Vanuit hun eigen kamer vertellen de leerlingen van de leerlingenraad 
graag over hun betrokkenheid bij het reilen en zeilen van het OVC.  
Doe daar ook de quiz!

VERBREDING EN VERDIEPING   010
Leerlingen vertellen over de verschillende mogelijkheden die er, naast 
het gewone lesprogramma, zijn om te verbreden en te verdiepen.

LEERLINGONDERSTEUNING
Onze school heeft een uitgebreid programma voor de ondersteuning  
van onze leerlingen waar we je graag over informeren. 
•  Mogelijkheid voor individuele vragen met betrekking  

tot leerlingondersteuning  055
•  Informatie over Remedial Teaching, kennismaking  

met programma’s voor remedial teaching (muiswerk),  
spellingtest en doorlopende PowerPoint presentatie 056

   

EERSTE VERDIEPING
TALENTKLAS SPORT, DEMONSTRATIE  
LICHAMELIJKE OPVOEDING, BSM (BEWEGEN, SPORT 
EN MAATSCHAPPIJ)
•  In de gymzalen kun je meedoen aan allerlei sportieve activiteiten 101/102
•  Algemene voorlichting aan ouders over de talentklas Sport 156
•  Voorlichting talentbegeleiding en presentatie Topsport  

vriendelijke school  158

TALENTKLAS SCIENCE EN EXACTE VAKKEN
In de bèta gang is van alles te zien en zelf te doen. Er zijn verschillende 
demonstraties, maar natuurlijk kun je ook zelf van alles uit proberen.  
Zet je hersens aan het werk en kraak de code om te ontsnappen uit de 
wiskunde escape room, zet het mes in een kippenvleugel of verdiep je in 
de wereld van de robotica.

•  Biologie, diverse biologische practica waar je aan  
mee kunt doen  131/112

•  Natuurkunde, demonstraties en zelf proefjes doen  110,113
•  Natuurkunde, proeflessen   115
•  Scheikunde, maken van een verzorgingsproduct  123/127
•  Talentklas Science, demonstraties door leerlingen van  

diverse activiteiten zoals Robotica en schakelingen bouwen  
van elektronica, zelf een brug bouwen van satéprikkers  125

•  Algemene voorlichting aan ouders over de talentklas Science  111
•  Wiskunde, Escape the classroom, los de raadsels op om de  

code te kunnen kraken  152
•  Wiskunde, proeflessen  154/155
•  Wiskunde, rekenen, los de rekensom op en win een prijs!  153

ECONOMIE   106
Bij het vak economie worden verschillende werkvormen en de  
lesmethode gepresenteerd en kan je meedoen aan het Nibudprogramma. 
Door het gewicht van de goudklomp te raden of het bedrag van de 
boodschappen, kan je een taart winnen voor je hele klas!

MEDIATHEEK   143
Leer de mediatheek kennen door mee te doen met de infoquiz.  
Zoek de vijf letters die in de ruimte verborgen zijn, deze vormen  
samen een woord.

TWEEDE VERDIEPING
HAVO EN ATHENEUM
Voor algemene informatie over het havo en het vwo op het OVC kun je 
naar de presentatie over deze opleidingen. Ook zijn er mensen waar je 
terecht kunt met al je vragen. Natuurlijk vertellen we daar ook meer 
over de inzet van laptops in leerjaar 1.
 
•  Algemene voorlichting over havo en vwo   255/258
•  Vragen over havo, vwo en het gebruik van laptops  207

TALENTKLAS KUNST, BEELDENDE  
VORMING, MUZIEK EN TEKENEN
In de kunstvleugel kun je kennis maken met onze talentklas Kunst en  
de vakken beeldende vorming, muziek en tekenen. Er zijn verschillende 
workshops, waarin je je talenten kunt ontdekken.

•  Algemene voorlichting aan ouders over de talentklas Kunst  267
•  In de muzieklokalen is er een doorlopende algemene voorlichting  

over het vak muziek. Je kunt de lokalen bekijken, methodes  
inzien en instrumenten uitproberen. Daarnaast kun je vragen  
stellen aan de muziekdocenten. Hoe ziet een muziekles  
eruit op het OVC? Leer je ook instrumenten bespelen?  261 en 266

•  Doorlopende PowerPoint presentatie over Gerrit Rietveld met
 foto’s van werk en tentoongestelde projecten  163 (eerste verdieping)
•  Workshop ‘stilleven tekenen’   250
•  Expositie met rondleiding door leerlingen langs eigen werk  260

NEDERLANDS   223
In het lokaal van Nederlands worden proeflesjes gegeven op vaste 
tijden, 10.15 uur poëziepresentatie, 11.15 uur discussie/debat en om 
12.15 uur een boekpresentatie.

DECANAAT   201
Bij de decanen kun je kijken welk beroep voor jou geschikt is door  
middel van een beroepskeuzetest.

DEBATING   253
Neem een kijkje in het debat lokaal en ervaar wat en hoe het is
om met elkaar in debat te gaan.

AARDRIJKSKUNDE EN GESCHIEDENIS  230/231/234
Bij het vak geschiedenis kan een proefles gevolgd worden. Bij aardrijkskunde 
kun je een puzzelopdracht maken over klimaten. Bij beide vakken worden 
de lesmethodes gepresenteerd.

UNESCO   241 EN GANG
Het OVC is een UNESCO school. Wij laten je dit graag zien in de UNESCO 
gang. Er is een doorlopende presentatie over de verschillende onderdelen 
aangaande Unesco. Met je smartphone kan je meedoen aan een quiz. 

TALENTKLAS CAMBRIDGE ENGELS EN  
TAALDORP (SPAANS, FRANS, DUITS, ENGELS)
Op het OVC kiezen leerlingen direct vanaf de eerste klas 2 talen uit 3 
talen (Spaans, Frans, Duits). Onze medewerkers staan klaar om je te 
informeren en vragen te beantwoorden, zodat je de juiste keuze kan 
maken. Het vak Engels wordt door iedereen gevolgd.

In deze gang op de tweede verdieping is ons taaldorp met gezellige 
multiculturele hapjes en drankjes. De talen Duits, Spaans, Frans en 
Engels presenteren hier hun methodes. Tevens kan deelgenomen 
worden aan een speurtocht op de computer en andere taalkundige 
spelletjes en opdrachten.

In de talentklas Cambridge Engels leren de leerlingen in een snel tempo 
en op hoog niveau de Engelse taal. Er zijn diverse ‘worksheets’ om 
opdrachten te kunnen maken. Ouders kunnen de algemene informatie 
bijeenkomst over Cambridge Engels bijwonen.

•  Taaldorp  214 en gang
•  Spaans   213
•  Frans  206/212
•  Duits  214 en gang
•  Engels  226/227
•  Cambridge Engels   226/227
•  Algemene voorlichting aan ouders over  

de talentklas Cambridge Engels   228

TALENTKLAS I AM   242/243
(INFORMATIE, ACTUALITEIT EN MAATSCHAPPIJ)
Bij de talentklas I AM hebben we een echt I AM lab gemaakt! In het  
I AM-Lab ervaar je zelf wat wij zoal doen tijdens onze I AM lessen.  
Zo neem je een kijkje in de nu nog onbekende wereld van de virtual 
reality, ervaar je wat het is om snel te moeten handelen in geval van 
nood en word je waarneming op de proef gesteld. 

•  Algemene voorlichting aan ouders over de talentklas I AM  242
•   Verschillende activiteiten om zelf te ervaren hoe leuk de  

talentklas I AM is  243



BEGANE GROND
 1   Atheneum en gymnasium Plusklassen en informatie over 

mogelijkheden om te verdiepen en te verbreden
 2    Leerlingondersteuning
 3    Aula

 • muzikale optredens van leerlingen
 • centraal informatiepunt voor vragen en inschrijff ormulieren
 • startpunt puzzeltocht
 4    Leerlingenraad

Puzzeltocht/rebus 
In de aula start de puzzeltocht in de vorm van een rebus voor de 
leerlingen. De volledige oplossing van de rebus kan bij de ASG bus op het 
schoolplein worden ingeleverd. Bij inlevering ontvangt de leerling een 
presentje. Als de puzzeltocht wordt gevolgd, ontstaat een goed beeld van 
onze school.

1E VERDIEPING
 5   Talentklas Sport, Lichamelijke Opvoeding, BSM 

(Bewegen, Sport en Maatschappij) en talentbegeleiding
 6   Talentklas Science en de exacte vakken

(biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde)
 7   Mediatheek - Leer de mediatheek kennen door mee te doen met 

de infoquiz. Zoek de vijf woorden die in de ruimte verborgen zijn, 
deze vormen samen een woord

 8   Doorlopende PowerPoint presentatie kunst met foto’s 
van werk en tentoongestelde projecten

 9   Economie

2E VERDIEPING
10   Decanaat
11   Voorlichting havo en atheneum, informatie over laptops in leerjaar 1
12    Talentklas Cambridge Engels, Taaldorp Spaans, Frans, Duits en Engels
13   UNESCO
14   Talentklas I AM (Informatie, Actualiteit en Maatschappij)
15   Aardrijkskunde en geschiedenis

16   Talentklas Kunst, beeldende vorming, muziek en tekenen
17   Debating
18   Nederlands
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