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van de directeur… 

 

Huissen zal komend weekend 

omgetoverd worden tot carnavalsstad  

’Zwaonenest’. Houd je van feestvieren 

dan is het een echte aanrader om hier 

eens een kijkje te gaan nemen. 

Anderen gaan tijdens de vakantie skiën, 

zo ook een groep van 40 van onze 

leerlingen, zij vertrekken in de vakantie 

naar de sneeuw.   

In deze nieuwsbrief aandacht voor de 

sector techniek: de oriëntatie dagen en 

de hout ontdek tour. Het decanaat heeft  

belangrijk LOB-nieuws, met een 

programma voor elk leerjaar. Vóór 1 

april moeten de examenkandidaten zich 

al inschrijven op het MBO.  

In deze nieuwsbrief ook aandacht voor 

verschillende informatieve activiteiten. 

De GGD attendeert ons op een 

pubercursus. Ook graag uw aandacht 

voor  een tweedaagse tegen 

ondermijning op 23 en 24 maart met 

een ouderavond van #Leerlingalert op 

23 maart.  

Helaas hebben wij de laatste periode 

veel lesuitval, dit komt door allerlei 

activiteiten maar ook omdat er geen 

invallers zijn bij ziekte en vacatures. De 

school doet zijn best om deze uitval 

zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas 

hebben steeds meer klassen tussenuren 

bij lesuitval.  

 

Ik wens iedereen een fijne 

carnavalsvakantie en veel leesplezier 

met deze nieuwbrief. 

 

J. Klein Willink, directeur 
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Techniek 

oriëntatiedagen 

 

Op 10 februari jl. hebben de leerlingen van 

leerjaar 2 die tijdens de profiel oriëntatie 

dagen hebben gekozen voor het profiel 

BWI of PIE  door middel van diverse 

workshops kennis gemaakt met technische 

opleidingen en  beroepen.   
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Van het decanaat 
 

Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding LOB-nieuws 

LOB is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties, hun 

kwaliteiten en bij het maken van (loopbaan)keuzes. 

De leerlingen hebben zich in deze periode op verschillende manieren georiënteerd op hun loopbaan. 

 

-Leerjaar 1:  

Carrièredag 

In leerjaar 1 is er een start gemaakt met de oriëntatie op de arbeidsmarkt. De leerlingen hebben 

voor het eerst kennis gemaakt met de beroepenwereld van nu. Dit hebben ze gedaan tijdens de 

carriéredag. Er waren veel enthousiaste reacties van de leerlingen. De werkplekken waren ook dit 

jaar weer erg divers, o.a. bij de gemeente, bassischool, thuiszorg, dierentuin, ziekenhuis, opticien, 

bouwmarkt, fitness, garage, ministerie van defensie tot letselschadebureau. 

 

-Leerjaar 2: Profielkeuze 

De leerlingen hebben dit schooljaar deelgenomen aan de Profiel Oriëntatie Dag, Praktisch Profiel 

Oriëntatie, volgen de LOB-lessen bij hun mentor en gaan bijna starten met 'de Groene Periode’.  

Tijdens de Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) liepen de leerlingen mee bij de profielen van onze 

bovenbouw.  

Voor de leerlingen die geïnteresseerd zijn in de techniek staat er op maandag 10 februari as. een 

extra excursie op het programma bij REVABO. 

Na de verschillende voorlichtingen, activiteiten en oriëntaties bij de profielen staan de leerlingen 

voor een belangrijke keuze in hun loopbaan. Ze gaan eind maart een voorlopige profielkeuze 

maken. In week 11 krijgen de leerlingen nog voorlichting over de te maken keuzes naast de 

profielkeuze, denk hierbij aan een kunstvak, verplichte profielvakken en het extra vak Duits. 

-Leerjaar 3: Betuwe on Stage en MBO 

-Betuwe on Stage: 

Op 5 maart 2020 staat het beroepenfeest op de agenda. De leerlingen gaan dan op zoek naar 

matches met beroepsbeoefenaars. Ze plannen dan minimaal twee werkbezoeken voor de Doedag 

van 26 maart 2020. De leerlingen zijn inmiddels voorbereid door het On Stage-team en hebben 

daarnaast in de mentorlessen visitekaartjes gemaakt.  

 

                                       -MBO-oriëntatie 

                                       De 3e jaarsleerlingen moeten volgend schooljaar een vervolgopleiding  

                                       kiezen. Om dit moeilijke keuzeproces te ondersteunen, organiseren wij  

                                       jaarlijks op de MBO- scholen in de regio Arnhem een ‘Oriëntatieweek op  

                                       het MBO’. 
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De opleidingen van het Astrum college Velp en Aeres Velp, Helicon MBO Velp & Nijmegen en Rijn 

IJssel Arnhem & Wageningen bieden in week 10 de mogelijkheid om op bezoek te komen. De 

leerlingen krijgen op deze manier een beter beeld van de opleiding, gewenste competenties, de 

toelatingsprocedure en de beroepssector. 

 

-Leerjaar 4: MBO-keuze 

Voor 1 april 2020 moeten alle leerlingen zich hebben ingeschreven voor een MBO-opleiding. De 

leerlingen konden tijdens de MBO-oriëntatiedagen, Scholenmarkt en de Open Dagen zich oriënteren 

op het MBO. Nadat de leerlingen een opleidingskeuze hebben gemaakt moeten ze zich inschrijven 

en vullen ze het digitaal doorstroom dossier (DDD) in. Dit dossier sturen ze op naar hun mentor, 

zodat ook zij/hij het dossier verder kan invullen. Als het DDD compleet is opgestuurd naar het MBO 

worden ze uitgenodigd voor een intakegesprek. Ze horen daarna of ze zijn aangenomen.  

LET OP: inschrijven MBO voor 1 april 2020 

 

Meneer Biesters en mevrouw Freriks 
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Vooraankondiging: 
info avond ‘puberbrein’ 
 
In samenwerking met de BOA’s van de gemeente Lingewaard 

organiseren wij op  donderdag 14 mei voor ouders een 

voorlichtingsavond over het puberbrein. 

De inloop in om 19.00 uur, de bijeenkomst start om 19.30 uur.  

Meer informatie krijgt u te zijner tijd. 

 

 



 

5 

Miss Teen of Gelderland 

Mijn naam is Naomi Baars, 15 jaar jong en 

ik zit in mijn 4e jaar van het Over Betuwe 

College Huissen. Zondag 26 januari jl. ben 

ik finaliste geworden voor de Miss Teen Of 

Gelderland!  

Met de andere 18 finalisten willen we graag 

laten zien dat we niet alleen meedoen om 

mooi te zijn. Daarom zamel ik geld in voor 

de LINDA.foundation. LINDA.foundation 

helpt mensen in Nederland die het niet al te 

breed hebben. Vooral voor kinderen die er 

niks aan kunnen doen dat ze niet alles 

kunnen krijgen. Zelf heb ik gezien hoe dat is 

en hoe erg je daarmee in de put kan zitten. 

LINDA.foundation denkt hier ontzettend aan 

mee waardoor ik mijn best hiervoor ga 

doen. Met een kleine bijdrage helpt u een 

gezin al enorm! Wilt u zich samen met mij 

hiervoor inzetten?  

Ga dan naar 

www.actievoorlindafoundation.nl en druk om 

mijn eigen pagina genaamd Naomi Baars - 

Finalist Miss Teen Of Gelderland.  

             Alvast bedankt en vriendelijke  

             groet,  

             Naomi Baars 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.actievoorlindafoundation.nl%2F&data=02%7C01%7Csecretariaathuissen%40obcnet.nl%7Ce3aa20f25a2d48038f6108d7a5718b07%7C25e363ede4254a269d008774949eaec3%7C0%7C0%7C637159779405241114&sdata=TUy6lb2ht0P903eBQp5ySfetPmRTzY5S8OdCcZ5DN4w%3D&reserved=0
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De hout ontdek tour 
 
Technova College en het Samenwerkingsverband AAA organiseerden op 21, 22 en 23 januari de 
Hout Ontdek Tour in Ede. Op donderdag 23 januari zijn 19 leerlingen van de afdeling BWI en 
Talent Techniek klas leerjaar 2 op bezoek geweest. 
Onderstaande onderdelen zijn aan bod gekomen: 

 Kahoot* kwis met verschillende vragen over meubelmaken, machines en verschillende 
houtsoorten. 

 Korte uitleg Technova MBO en het Samenwerkingsverband. 

 Maken van mobiel houder in de vorm van een stoel. 

 Verschillende opdrachten uitvoeren in de werkplaats (MC-vragen). 

 

 



 

  

Save the date 

Op maandag 23 maart van 19.00 tot 21.30 uur organiseert #Leerlingalert bij OBC Huissen een 

informatieavond voor ouders/verzorgers. Het thema van deze avond is 'Criminelen ronselen 

jongeren...'.  

 

Deze informatieavond wordt georganiseerd vanwege een ‘tweedaagse tegen ondermijning’ die 

op 23 en 24 maart 2020 bij OBC Huissen plaatsvindt. Ondermijnende criminaliteit raakt ons 

allemaal. Wat ondermijning inhoudt is moeilijk in een zin te omschrijven, maar grofweg 

betekent het de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Praktijkvoorbeelden: 

De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, het ronselen van 

jongeren voor criminele activiteiten of dumping van drugsafval in wijken.  

 

Risico's van ondermijning 

OBC Huissen maakt haar leerlingen en ouders graag bewust van de risico’s van ondermijning 

en wat zij er zelf tegen kunnen doen. In samenwerking met #Leerlingalert organiseert zij 

daarom deze ‘tweedaagse tegen ondermijning’. Naast een informatiebijeenkomst voor ouders, 

volgen alle OBC Huissen-leerlingen bewustwordingslessen. Geïnteresseerden kunnen ook een 

‘ondermijningscontainer’ bezoeken. Alle activiteiten zullen bij OBC Huissen plaatsvinden.  
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Agenda  

 
24 t/m 28 februari: voorjaarsvakantie 

27 februari t/m 3 maart: ski reis 

2 maart: huiswerkvrij leerjaar 1 en 2 

2 t/m 6 maart: oriëntatieweek MBO lj 3 

5 maart: beroepenfeest Betuwe on Stage 

9 t/m 13 maart: toetsvrije periode lj 4 

9 t/m 13 maart: informatieweek 

vakkenkeuze lj 2 

26 maart: doe dag Betuwe on Stage 

30 maart t/m 9 april: stage BWI, PIE en 

Z&W leerjaar 3 

10 april: lesvrije dag: goede vrijdag 

13 april: lesvrije dag: tweede Paasdag 

 

Save the date:  ouderavond #Leerlingalert 

op 23 maart 

 

 

In de mediatheek is het 

feest…. 

Onze bieb was al de hele week in  
feeststemming.  

Els, Henny en Trudy wensen onze leerlingen 
en hun ouders een mooi carnavalsfeest en 
‘n fijne vakantie. 

 

 

 

Lezen, waarom eigenlijk? 

1. Lezen maakt je creatiever 
2. Lezen traint je geheugen 
3. Lezen maakt je slimmer 
4. Lezen is relaxed 

5. Lezen is leuk! 

 

 

 


