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Dit is de brochure van OBC Huissen, waarin je kort
kennis maakt met onze school. Ben je klaar met lezen
en wil je nog meer weten? Bezoek dan onze website
www.obc-huissen.nl of kom gewoon een keer langs!

WELKOM!
3
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OBC Huissen: een

In de onderbouw bieden

WELKOM!
dynamische vmboschool waar je je
veilig voelt.

ONDERBOUW
we verschillende talenten
programma’s.

12

BOVENBOUW
Je kiest na het tweede

leerjaar een richting die
bij je past.

10

PROBC

Op het PROBC kun je in een

kleine en persoonlijke groep
de eerste zet naar het voor
gezet onderwijs maken.

14

KOM VERDER!
Hier lees je hoe je met ons

kennis kunt komen maken!

OBC Huissen is een dynamische vmbo-school waar je je veilig voelt en waar jij
je talenten kunt ontdekken. Elke leerling wordt gezien, letterlijk en figuurlijk.
Daarnaast staat goede zorg en begeleiding centraal. Dus uitdagen waar het

OPVALLEND
UITDAGEND!

kan en begeleiden waar het moet. Op onze school zijn veel leuke dingen te
beleven. Zo organiseren wij bijvoorbeeld kampen, sportcompetities, culturele
activiteiten, excursies, schoolfeesten, enzovoorts. Kortom: op OBC Huissen
zorgen we voor een veilige plek met het accent op persoonlijke aandacht en
begeleiding. Een geslaagde combinatie van een fijne sfeer en goede prestaties!

Vmbo-onderwijs
OBC Huissen is een school voor
het voorbereidend middelbaar

beroepsonderwijs (vmbo). Het doel
van het vmbo is jou voorbereiden
op een beroepsopleiding in het
middelbaar beroeps onderwijs
(mbo). Het vmbo kent vier
leerwegen.

Je volgt een leerweg passend bij

jouw eigen ontwikkeling. Op onze

school bieden we de onderstaande
leerwegen aan:

een
	
theoretisch ingestelde

leerling volgt de theoretisch/

gemengde leerweg (vmbo-tl/gl);
een
	
leerling die naast theorie-

ook praktijklessen wil, volgt de
kaderberoepsgerichte leerweg
(vmbo-kbl);

zeer
	
praktisch ingestelde
leerlingen volgen de

basisberoepsgerichte leerweg
(vmbo-bbl).
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“School is
meer dan alleen
leren.”

MET PLEZIER
NAAR SCHOOL
Buitenlesactiviteiten
School is meer dan alleen leren.

OBC Huissen organiseert allerlei

Extra aandacht

Voor OBC Huissen is de overgang
van primair naar voortgezet

onderwijs een moment waar we

extra zorg en aandacht aan besteden. Leerlingen worden door de
mentor begeleid. Je leert bij de

verschillende vakken en leergebieden zelfstandig te werken en je

schoolwerk te organiseren. Er is in

de onderbouw veel aandacht voor
vaardigheden die jij nodig hebt in

jouw verdere (school)carrière. Aan
taal en rekenen wordt ook extra

Met plezier naar school
Wij vinden het belangrijk dat je elke dag

met plezier naar onze school komt. Wanneer
je goed in je vel zit, kun jij beter presteren.

Van jouw mentor krijg je sterke begeleiding.
Bij problemen van welke aard dan ook is de
mentor vaak jouw eerste aanspreekpunt.

De mentor helpt jou verder. Op onze school
beschikken we over een breed pakket aan

leuke en leerzame activiteiten
voor alle leerjaren, zoals brugklaskampen, klassenavonden en sportdagen. En

wat dacht je van toneel-,

dans- en muziekvoorstellingen, theaterbezoeken,
excursies en leuke
schoolfeesten?

leerlingondersteuning, waarbij goed wordt

samengewerkt met orthopedagogen, remedial teachers, faalangstreductietrainers, vertrouwenspersonen en decanen.

aandacht besteed. Zo ontwikkel

jij een stevige basiskennis, die je
nodig hebt in de bovenbouw.
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“Al vanaf het
eerste moment
sta je er niet
alleen voor.”

Vrienden en vriendinnen in de klas
Om de stap van de basisschool naar onze school gemakkelijk te maken, is

Onderwijs maken
we samen

het fijn als er in je klas leerlingen zitten die je al kent. Dat is makkelijk, want
je kunt dan samen naar school fietsen, of bijvoorbeeld samen over huiswerk praten.

Als school vinden we het

belangrijk dat je ouders(s)/
verzorger(s) betrokken zijn

Kom je met een vriendje of vriendinnetje en willen jullie in dezelfde klas?
Dan kun je dit bij de aanmelding aangeven. Wij bespreken dit vervolgens
met de basisschool en gaan ons best doen om dit te realiseren.
Je ziet: al vanaf het eerste moment sta je er niet alleen voor!

bij jouw schoolloopbaan.

Meerdere malen per jaar presenteer je jouw ontwikkeling
aan je ouder(s)/verzorger(s)

en mentor. Dit geeft jou en je

ouder(s)/verzorger(s) zicht op
je voortgang en je doelen. Via

Magister (digitaal leerlingvolgsysteem) kunnen daarnaast de
studieresultaten gevolgd wor-

den. We houden jouw ouder(s)/
verzorger(s) op de hoogte van

de laatste ontwikkelingen van
onze school via onder andere

nieuwsbrieven. Daarnaast is er
ook allerlei informatie te vin-

den op onze website en social
media.

Tot slot is er de mogelijkheid

voor ouder(s)/verzorger(s) om

DE MINILESSEN GEVEN
EEN GOEDE INDRUK
VAN ONZE SCHOOL
Leer ons kennen
Binnenkort ga jij naar de middelbare school. Dat is best spannend! Welke
school past bij jou? Hoe zal het daar met je gaan? Hoe zijn de andere

kinderen? Ga je het wel naar je zin hebben? Allemaal vragen die het nog
eens extra spannend maken. Een mooie manier om met ons kennis te

maken zijn de minilessen. Tijdens deze lessen, krijg je een goede indruk
van de diverse afdelingen en vakken op OBC Huissen. Daarnaast ga je

kennismaken met onze uitdagende talentenprogramma’s. Kortom een
leuke, leerzame en praktische middag!

Op blz. 14 en 15 vind je de data van de minilessen en de open dag.
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zelf actief mee te doen aan activiteiten via de ouderraad. Meer

Oriënterend gesprek
Hebben jij en je ouder(s)/ver-

informatie hierover is terug te
vinden op onze website.

zorger(s) vragen over bijvoor-

beeld de ondersteuning bij ons
op school? En vinden jullie het
prettig om dit persoonlijk met

ons te bespreken? Dan kan dat

in een oriënterend gesprek! Op
deze manier kunnen we met

elkaar overleggen wat jij nodig
hebt om succesvol bij ons te

starten. Een gesprek aanvragen? Neem dan contact op

met Nienke de Bie: (026) 326
32 22 n.debie@obcnet.nl.

Schooladvies en aanmelden
Om te bepalen welke klas en welk niveau het meest geschikt
zijn voor jou, overleggen we altijd eerst met je basisschool.
Daar kennen ze je namelijk heel goed.

De basisschool geeft jou vóór 1 maart een schooladvies. Dit

schooladvies is leidend. De eindtoets wordt in april/mei afgenomen
en kan de uiteindelijke plaatsing nog beïnvloeden. Een aanmelding
is pas compleet wanneer het aanmeldformulier, het originele en

ondertekende adviesformulier en het overstapdossier (waaronder het
onderwijskundig rapport) volledig ingevuld en ingeleverd zijn.
Voor meer informatie: zie website en aanmeldformulier.
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Al onze leerlingen hebben bepaal-

1. Sport

Bij ons op school vinden we het

goede sportieve instelling?

de talenten. Weet jij die van jou?

Beweeg jij graag en heb jij een

belangrijk dat jij jouw talenten

Dan is het talentenprogramma

ontdekt en ontwikkelt. In alle leerwegen van de onderbouw kun je

daarom kiezen voor één van onze

talentenprogramma’s: Sport, Kunst
& Cultuur en Techniek.

Vrijwillige bijdragen
Voor de talentenprogramma’s

(met uitzondering van Techniek)
vragen we een extra vrijwillige

bijdrage. In de eerste twee leer

jaren is dat € 75,- per schooljaar.

Meer informatie over de vrijwillige
bijdragen is te vinden in onze
schoolgids.

ONDERBOUW

Talentenprogramma’s

Sport misschien wel iets voor

jou. Je maakt tijdens de talentsporturen kennis met allerlei

sporten door een aanbod van

sportclinics, sporttoernooien en
leuke wedstrijdbezoeken. Het

programma Sport is niet speciaal voor topsporters. Prestaties
zijn wel van belang, maar wij

vinden dat interesse, motivatie
en het leren van vaardigheden
als samenwerken, omgaan

met verschillen en presenteren
zeker zo belangrijk zijn.

2. Kunst & Cultuur
Vind jij creatieve vakken leuk

ONTWIKKEL JOUW
TALENTEN!

en houd je van bijvoorbeeld
dans, muziek of kunst? Dan
is dit talentenprogramma

misschien wel iets voor jou!
Je neemt deel aan leuke en

interessante kunstprojecten en
workshops.

In de onderbouw (klas 1 en 2) worden op
onze school alle leerwegen van het vmbo
aangeboden:

3. Techniek

theoretisch/gemengde leerweg;

Werk jij graag met je handen

kaderberoepsgerichte leerweg;

en houd je ook van program-

basisberoepsgerichte leerweg.

meren? Vind je het leuk om

te sleutelen aan technische

BAASis

Dakpanklassen

De leerlingen van de basisberoepsge-

Ook bieden we dakpanklassen

van een vaste groep docenten. Op ons

der/-theoretisch aan. In deze klassen

richte leerweg klas 1 en 2 krijgen les

leerplein BAASis werk je op jouw eigen
tempo en niveau. Samen met je klasgenoten ben je elke week bezig met

een project. In overleg met je mentor
praat je over wat je wilt leren.

vmbo-basis/-kader en vmbo-ka-

zitten leerlingen van wie het niveau
nog niet helemaal duidelijk is. In de

klas vmbo-basis/-kader starten we op
het niveau vmbo-basis en in de klas

Meer weten?

oplossingen? Meld je dan aan

Heb je nog vragen over de

kunnen zeker hun hart opha-

voor het talentenprogramma
Techniek. Echte techneuten

len in ons nieuwe techniek- en

talentenprogramma’s Sport, Kunst &

technologielokaal.

Cultuur en Techniek? Neem dan contact
op met Nienke de Bie: (026) 326 32 22
n.debie@obcnet.nl

vmbo-kader/-theoretisch geven we les
op vmbo-theoretisch niveau. Of we je
in een dakpanklas kunnen plaatsen,
hangt af van het advies van jouw
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STAP VOOR STAP
Vind je de overgang naar het voorgezet onderwijs groot en wil je deze liever
geleidelijk doormaken? Dat kan. Op het PROBC kom je in een kleine groep, zodat je
op een rustige en persoonlijke manier kunt wennen aan het voortgezet onderwijs.

Een veilige leeromgeving
PROBC is het succesvolle resultaat van
een intensieve samenwerking tussen
OBC Huissen en Pro College Bemmel.
Doel is het bieden van een veilige

leeromgeving voor een beperkt aantal

Kenmerken van deze
PROBC-leerlingen
kunnen zijn:
	leervermogen op
bbl-niveau

korte spanningsboog

leerlingen die extra ondersteuning

sociaal kwetsbaar
	meer behoefte aan

basisonderwijs naar het voortgezet

en duidelijkheid

leerlingen. Het gaat met name om

onderwijs. Zij volgen het eerste leerjaar

structuur, veiligheid

van het voortgezet onderwijs in het

Sommige leerlingen hebben wat meer

maakt de doorstroom naar leerjaar

gezet onderwijs, bijvoorbeeld vanwege

gebouw van Pro College Bemmel. Dat
twee van OBC Huissen makkelijker.

PROBC

nodig hebben bij de overstap van het

moeite met de overstap naar het voortde grootschaligheid. Denk je dat dat ook
voor jou geldt? Op het PROBC maak je
de overstap in een overzichtelijke per-

soonlijke setting en werken we met een
klein docententeam. Zo blijf jij optimaal
in beeld en zijn de lijnen kort. Dat geeft
vertrouwen!

Aanmelden
De aanmelding van PROBC-leerlingen vindt
plaats op OBC Huissen. De uiteindelijke selectie
gebeurt op grond van het aanmeldingsdossier en
na overleg met de groepsleerkracht en ouder(s)/
verzorger(s). Kijk voor meer informatie op
www.obc-huissen.nl/probc.

Meer weten?
Heb je nog vragen over het PROBC?
Neem dan contact op met Nienke de Bie:
(026) 326 32 22
n.debie@obcnet.nl
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“In de bovenbouw kun je kiezen uit vier profielen.
Je volgt verschillende keuzevakken waardoor
je een goed beeld krijgt van de beroepen en zo
ontdek je ook waar jouw talenten liggen.”

Stage
In de onderbouw heb je een maatschappelijke stage met je klas

of alleen. In de bovenbouw ga je
op een praktijkstage. Dat klinkt

spannend, maar daar hoef je niet
tegenop te zien. De meeste leer-

lingen vinden het zelfs een hoogtepunt van hun schoolcarrière.

Door intensieve contacten met
het bedrijfsleven en allerlei

instanties in de directe omgeving
beschikken wij over ruim 400
stageplaatsen, waar jij je eer-

ste werkervaring kunt

opdoen. We horen vaak
dat dit leidt tot een

bijbaantje of tot een
toekomstige vaste
baan.

Op OBC Huissen volgt iedere leerling een persoonlijke leerroute. Je kiest na het

De leerlingen van klas 3 en 4 van de basisbe-

roepsgerichte leerweg krijgen les van een vaste

groep docenten. Bij BAASis werk je op jouw eigen
tempo en niveau. Met je mentor bekijk je welke

BOVENBOUW

IEDEREEN EEN
PERSOONLIJKE LEERROUTE

BAASis bovenbouw

vervolgopleiding goed bij je past.

tweede leerjaar een eigen type opleiding. Je kunt dat doen in de profielen:
Zorg en Welzijn (Z&W)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
Dienstverlening en Producten (D&P)
In alle profielen geeft OBC Huissen

Volg je de gemengde leerweg (gl), dan

tijkervaring vinden we belangrijk. Bij

D&P. Er bestaat ook een keuzemoge-

aandacht aan theorie, maar ook prakons ontwikkel je vaardigheden door

praktijklessen te volgen en door stage
te lopen bij interessante bedrijven in

een vmbo-t-diploma (tl) kunt behalen.
Tot slot krijg je de kans binnen vmbo-

modulen en daarnaast kies je vier keu-

hoger niveau af te sluiten. We leveren

zevakken. De modulen en keuzevakken

per profiel zijn terug te vinden op onze
website.

OBC HUISSEN

lijkheid voor een 7e vak, waardoor je

de omgeving. Wanneer je kiest voor
een profiel, volg je vier verplichte
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bbl en vmbo-kbl om vakken op een

Aansluiting mbo
OBC Huissen werkt nauw samen met
het mbo. Met meerdere opleidingen
zijn goede afspraken gemaakt over een
doorlopende leerlijn. Op deze manier
proberen we samen de aansluiting zo
goed mogelijk te maken.

op deze manier maatwerk voor jouw
leerroute.
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“Kom je met ons
kennis maken?”

KOM VERDER!
Na het lezen van deze brochure ben je al veel te weten gekomen over onze school.
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen en te zien.

OPEN DAG

AANMELDINGSAVOND

Tijdens onze open dag op zaterdag

Inschrijven kan vanaf nu, tijdens de

indruk van onze school. Loop door ons

op woensdag 8 maart 2023. Uiteraard

4 februari 2023, krijg je een goede

gebouw en spreek vooral docenten en

leerlingen aan. Zij kunnen jouw vragen
goed beantwoorden.

open dag of op de aanmeldingsavond

is er op deze avond ook nog ruimte om
vragen te stellen.

MINILESSEN
Naast de open dag zijn er ook minilessen. De minilessen vinden plaats

op woensdag 1 februari en woensdag
8 februari 2023. Jouw ouder(s)/ver-

zorger(s) zijn overigens ook van harte
welkom!

Door de ontwikkelingen

rondom COVID-19, zijn de

minilessen, de open dag en

de aanmeldingsavond onder
voorbehoud. Het kan zijn

dat deze niet of aangepast

Meer informatie over het aanmelden
vind je op onze website.

doorgaan. Houd onze website in
de gaten voor meer informatie.

OBC Huissen is onderdeel van de
Scholengroep Over- en MiddenBetuwe. Meer informatie vind
je op www.sgomb.nl.

KOM VERDER!

OBC Huissen

OPEN DAG
zaterdag 4 februari 2023
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Julianastraat 17

6851 KJ Huissen

T (026) 326 32 22

E huissen@overbetuwecollege.nl
I www.obc-huissen.nl
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colofon
Redactie PR & Communicatie
* alle informatie uit deze brochure is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

met dank aan allen die tekstbijdragen
leverden

Fotografie

Roy Soetekouw

Helen de Bruijn
Tess Nillesen

Wij zijn trots op onze leerlingen.

Daarom schitteren in onze fotografie
uitsluitend eigen leerlingen!
Ontwerp en uitvoering

Puntwee Visuele communicatie, Elst
Drukwerk

Verspreiden Enzo, Bemmel

VOLG ONS!

www.obc-huissen.nl

MINILESSEN
woensdag 1 februari en
woensdag 8 februari 2023

