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6 FEBRUARI 2021*
*ONDER VOORBEHOUD VAN

DE COVID-19 RIVM-RICHTLIJNEN.

VMBO-T
HAVO
VWO
TTO

KOM

VERDER!

In deze brochure van OBC Bemmel maak je kort kennis met
onze school. Ben je klaar met lezen en wil je nog meer weten?
Bezoek dan ook eens onze website www.obc-bemmel.nl of
bekijk ons op social media.

WELKOM!

ontwikkelingen en RIVM-

richtlijnen rondom het Covid-19
virus nauwlettend in de gaten.
Wij houden jou en je ouder(s)/
verzorger(s) zorgvuldig op de
hoogte van alle maatregelen
die wij op school treffen.
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Op OBC Bemmel kom je verder. Wij zien, begrijpen én begeleiden jou.

belangrijk dat je meer inzicht en vertrouwen krijgt in je persoonlijkheid en

Op OBC Bemmel zien we jou, begrijpen we jou én begeleiden we jou. Wat vind
je leuk, waar ben je goed in en waar liggen jouw uitdagingen? We vinden het
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Ons vmbo-t biedt jou een

Onze havo staat bekend om

VMBO-T

sterke basis voor de toe-

komst. Lees hier meer over

onder andere Lifestyle, VTO

Duits en Cambridge English.

12
TTO

Wij zijn specialist in

Tweetalig onderwijs (TTO).

Als senior TTO-school draaien we mee in de top van
Nederland!

HAVO

z’n eigentijdse en uitdagende onderwijs. Hier haal jij
het beste uit jezelf.

14

BEGELEIDING
Je staat er niet alleen voor

op onze school. We hebben
vele deskundigen in huis

om jou optimaal te ondersteunen.

10
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cultuur of sportactiviteiten. Maar ook

VWO

je ICT-vaardigheden, ondersteuning

een wetenschappelijke oplei-

bespreek je van alles: hoe je je voelt

op school, wat jouw rol is in de klas en

of werken aan groepsopdrachten.

ding. Wij dagen je uit om het
maximale uit jezelf te halen.
Er is zóveel te ontdekken.

18

niveaus: vmbo-t, havo en vwo. Je kunt

voeding en gezondheid, kunst en

Coach
coach is er voor jou. Met hem of haar

Wij bieden de Keuze-uren aan op alle

talenprogramma’s, workshops over

ontwikkeling.

Op OBC Bemmel krijg je een coach. De

Ons vwo bereidt jou voor op

ning te krijgen bij bepaalde vakken.

bijvoorbeeld kiezen voor bijzondere

je omgang met anderen. Kortom: wij ondersteunen jou bij je persoonlijke

krijgen voor een vak dat je lastig vindt

voor interessante projecten die met
techniek, natuur en wetenschap te

maken hebben. Zo bepaal je voor een
deel dus zelf hoe jouw schoolweek
eruit komt te zien.

jouw behaalde cijfers. Maar ook: het

Driegesprek

en studie. Samen met je coach bepaal

betrokken bij jouw ontwikkeling. Tijdens

Internationalisering

je ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zullen

We gaan erop uit, de wereld in,

waar je tevreden over bent en wat je

zijn veel vakexcursies, culturele

plannen en organiseren van huiswerk

Je ouder(s)/verzorger(s) worden nauw

je jouw leerdoelen en leer je hoe je die

de zogenaamde driegesprekken, waarbij

het best kunt behalen.

zijn, geef je aan hoe het met je gaat,

kennismaken met de praktijk. Er

anders wilt gaan aanpakken.

activiteiten en we halen de

naamde coach-/werkuren. Heb je geen

Keuze-uren

sante experts vanuit de praktijk.

aan het werk. Je kunt bijvoorbeeld een

Bij ons kan dat. Deze Keuze-uren zijn

belangrijk onderdeel op OBC

ontwikkelen, om je ergens wat meer

verder te kijken dan Nederland.

Coach-/werkuren

KOM VERDER!

De gesprekken met je coach vinden

open dag, de informatie-

gesprek, dan ben je onder begeleiding

Zelf keuzes maken binnen je rooster?

Internationalisering is een

planning maken voor je schoolwerk,

er voor jou om je talenten verder te

Bemmel, waarbij je leert om

Hier vind je alles over onze
avond en de minilessen.

meestal plaats tijdens onze zoge-

toetsen voorbereiden of huiswerk

maken. Maar je kunt ook werken aan

OBC BEMMEL

OBC Bemmel houdt de

MET HET OBC KOM JE VERDER!

WELKOM...

2

COVID-19

wereld de school in met interes-

in te verdiepen of om extra ondersteu-

OBC BEMMEL
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“Ook met een gemengd
advies zit je hier prima
op je plek!”

Maatwerk voor jou…

We helpen je op weg

Ondersteuning

Laptop

Afhankelijk van jouw basisschooladvies start je bij

Naar de middelbare school gaan is

Voordat je op het OBC begint heb-

Om eigentijds onderwijs aan

schooljaar blijkt dat je meer aankunt, is het moge-

je bij ons snel thuis voelt. Voordat je de

leerkracht van groep 8 en als je extra

ons in een vmbo-t-, havo- of vwo-klas. Als tijdens het

best spannend, maar je zult zien dat je

lijk om tussentijds over te stappen naar een hoger

eerste lessen krijgt, heb je al uitgebreid

niveau. Dat zou in januari kunnen of aan het

kennisgemaakt met de school en je

einde van het schooljaar.

nieuwe klas. We kennen je al een beetje door goed te overleggen en samen

Kun je een hoger niveau aan voor één of

te werken met je basisschool.

meerdere vakken, dan proberen we jou,

binnen je eigen klas, dat vak op een hoger

Schooladvies en aanmelden

dat vak examen doen op het hogere

welk niveau het meest geschikt zijn

niveau af te laten sluiten. Je kunt dan voor

Om te kunnen bepalen welke klas en

niveau. Op je cijferlijst komt dan bij-

voor jou, overleggen we altijd eerst

voorbeeld te staan: havodiploma en

met je basisschool. Daar kennen ze je

Duits en Aardrijkskunde op vwo-ni-

namelijk heel goed.

veau afgesloten. Het bieden van

maatwerk zorgt ervoor dat jij het

80 minuten lessen
dag, gemiddeld 3 of 4. Dat geeft meer rust en voor min-

dat past bij wat jij kunt. Op die manier bieden we je

Het voordeel hiervan is dat je minder vakken hebt op een

Je wordt op OBC Bemmel meteen op het niveau geplaatst

der vakken huiswerk. Een ander voordeel is dat er meer

onderwijs op maat aan. Je kunt bij ons gemakkelijk

van vragen als je dat nodig hebt. Door deze nieuwe werkwijze, kunnen we je ontwikkeling beter volgen en samen
met jou maximaal gebruik maken van je talenten.

OBC BEMMEL
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dat in overleg met jou en je ouder(s)/
verzorger(s). We hebben een uitge-

breid ondersteuningsteam met een

zakelijk dat je een laptop hebt.
Wat de minimale basiseisen
hiervoor zijn geven we door

aan je ouder(s)/verzorger(s).

orthopedagoog, een remedial
teacher en persoonlijke

begeleiders die jou extra
hulp kunnen bieden.
Zie ook blz. 14

Begeleiding op OBC Bemmel.

leidend. De eindtoets wordt in april/

Gemengd advies?

begeleiden. Ook is er meer tijd voor uitleg en het stellen

ondersteuning nodig hebt doen we

te kunnen bieden is het nood-

een schooladvies. Dit schooladvies is

Op OBC Bemmel werken we met lessen van 80 minuten.

ruimte en aandacht is om jou tijdens de lessen goed te

ben we al contact gehad met jouw

De basisschool geeft jou vóór 1 maart

maximale uit jezelf kunt halen!

4

WE HELPEN
JE OP WEG

opstromen naar een hoger niveau, als je laat zien dat jij
dit aankunt.

Daarom ben je ook met een gemengd advies prima op je
plek op het OBC.

mei afgenomen en kan de uiteinde-

lijke 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.

OBC BEMMEL
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Toelating

De kans dat jij straks in een Duitstalige omgeving gaat

een vmbo-t-advies van de basisschool. Schrijf je wel

werken en leren wordt steeds groter. Daarom leggen we
op het vmbo-t de nadruk op de Duitse taal.

In leerjaar één van vmbo-t krijg je al lessen Duits, maar
in het tweede leerjaar kun je ervoor kiezen om het

Je komt in aanmerking voor de Lifestyle-brugklas met
tijdig in, want de plaatsing verloopt in volgorde van

aanmelding. Het Lifestyle-programma is momenteel zo
populair dat we regulier vmbo-t alleen kunnen aanbieden bij voldoende belangstelling.

speciale Versterkt Talenonderwijs (VTO) Duits-

Kosten

programma Duits met leuke excursies en interessante

aanvullende bijdrage gevraagd voor extra buitenles

programma te volgen. Je volgt dan een verdiepend

Voor sommige programma’s wordt per schooljaar een

uitwisselingen. We werken nauw samen met de Duitse

activiteiten, excursies en/of uitwisselingen.

school ‘Heinrich-Meyers’ uit Hamminkeln en zo zullen er
over en weer uitwisselingen zijn. Als je VTO Duits hebt
gevolgd ontvang je een extra certificaat.

Cambridge English Daar kom je verder mee
Vanaf leerjaar 2 kun je in aanmerking komen om

Cambridge English te volgen. Met een extra uur Engels
per week leer je Engelse taalvaardigheden, zoals

spreken, schrijven, lezen en luisteren stap voor stap te
verbeteren. Daarnaast maak je ook uitgebreid kennis

VMBO-T

Versterkt Talenonderwijs (VTO)
Duits - Vergroot je kansen

Lifestyle: € 50,-

VTO Duits: € 50,-

Cambridge English: € 50,Voor ouder(s)/verzorger(s)
die deze kosten niet
kunnen betalen,

is er een speciale
regeling.

met het land en de cultuur. Je kunt Cambridge English

Ons vmbo-t is gevestigd in het prachtige gebouw aan de Essenpas. Je krijgt
begeleiding van een vast team vmbo-t docenten. Hierdoor kunnen we je goed volgen
en begeleiden naar de vervolgopleiding die het beste bij je past. Wil je doorstromen
naar de havo? Dat kan! Onder bepaalde voorwaarden kan dat al in januari of na het
eerste leerjaar.

Lifestyle - Voor jongens en
meiden met gezond verstand

Keuze-uren

Vmbo-t Lifestyle is bedoeld voor leerlin-

over je rooster. We werken namelijk met

gen die geïnteresseerd zijn in voeding,

bewegen, gezondheid en duurzaamheid.
Door middel van workshops, gastlessen,

speciale projecten en een aangepast lesprogramma ga je actief aan de slag, binnen je reguliere lessen en daar buiten!

In de bovenbouw volg je een compleet

beroepsgericht programma: ‘Lifestyle &

Keuze-uren. Dit zijn uren die je zelf mag
invullen met wat voor jou belangrijk

of zinvol is. Je krijgt dan bijvoorbeeld

ondersteuning voor bepaalde vakken, je
leert hoe je moet plannen, je bereidt

toetsen voor of je werkt aan groepsopdrachten.

Je kunt ook kiezen voor workshops over

van willen maken, dan kun je met deze

tuur, sportactiviteiten of voor de bijzon-

richting goed voorbereid doorstromen

naar een mbo-opleiding op het gebied
van gezondheid, wellness, lifestyle,

ficaat wordt wereldwijd geaccepteerd en erkend door
vervolgopleidingen en bedrijven.

Bij ons ben je voor een deel ‘eigen baas’

Ondernemerschap’ (Dienstverlening &

Producten). Mocht je daar later je beroep

afsluiten met een apart examen. Het Cambridge certi-

Meer weten
over het vmbo-t?
Kijk op www.obc-bemmel.nl voor meer
informatie of neem contact op met
dhr. Paul Kerrebijn via (0481) 47 02 90 of
via p.kerrebijn@obcnet.nl.

voeding en gezondheid, kunst en cul-

dere talenprogramma’s zoals VTO Duits
en Cambridge English. Wat kies jij?

ondernemerschap, outdoor & adventure
en nog veel meer.
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HAAL HET BESTE
UIT JEZELF!
HAVO

De havo-afdeling op OBC Bemmel staat bekend om z’n
eigentijdse en uitdagende onderwijs. We willen dat je
gezien wordt en dat je zelf keuzes kunt maken! Daarom
werken we met een vast team van docenten en coaches
waardoor we jou goed leren kennen. Zij helpen jou bij
het ontwikkelen van je talenten en ze dagen je uit om
het beste uit jezelf te halen. Op deze manier wordt
leren leuker en uitdagender. De sfeer is fijn, we werken
veel samen en we zorgen voor elkaar.

Uitdagend en afwisselend!

Keuze-uren

Naast het vaste lesprogramma valt er veel meer te

Wij bieden veel ruimte voor het ontdek-

samen op uit. In de verschillende leerjaren zijn er inte-

Leren wordt hierdoor interessanter en

beleven op onze havo-afdeling! We trekken er geregeld
ressante en gezellige excursies naar bijvoorbeeld Den
Haag, Rotterdam en buitenlandreizen naar Parijs en

Berlijn. Maar er is bijvoorbeeld ook een kunst en cul-

tuurdag en een bezoek aan de rechtbank in Arnhem.
Via gastlessen en workshops halen we de buitenwereld de school in. Je krijgt bijvoorbeeld gastlessen of
workshops over diverse onderwerpen en je bezoekt
opleidingen en bedrijven in de buurt. Zo leg je met

jouw havo-opleiding op OBC Bemmel een stevige basis
voor je toekomst.

ken en ontwikkelen van jouw talenten

aantrekkelijker. In de Keuze-uren kun je

onder andere kiezen voor sportactiviteiten, zoals freestyle klimmen, mountain-

en organiseren van je schoolwerk, als je

Tweetalig havo

om te werken aan groepsopdrachten,

onale uitdaging, is er ook het tweetalig

dat nodig hebt. Daarnaast is er ruimte

Wanneer je op zoek bent naar internati-

het voorbereiden van een presentatie of

havo op OBC Bemmel. Je krijgt dan veel

een toets.

We bieden maatwerk aan havoleerlin-

biken, schermen en schaatsen. Maar er

gen die een vak op vwo-niveau willen

natuur en techniek te maken hebben

dan kun je voor dit vak examen doen

zijn ook interessante projecten die met
en met kunst en cultuur. Waar word jij
enthousiast van?

Tijdens de Keuze-uren kun je ook

volgen. Mocht je die uitdaging aangaan,
op vwo-niveau. Flexibel onderwijs zorgt
ervoor dat jij het maximale uit jezelf
kunt halen!

ondersteuning krijgen voor bepaalde

vakken of krijg je hulp bij het plannen

vakken in het Engels. Daarnaast leer je
van alles over internationale ontwik-

kelingen en culturen. In leerjaar 1 ga je
naar Engeland en in leerjaar 3 nemen
alle leerlingen deel aan een Europese
uitwisseling. In de bovenbouw doe je

examen in het Nederlands én behaal je

een International Baccalaureate Engels:
een internationaal erkend diploma.

Meer informatie vind je op pagina 12.

Meer weten
over de havo?
Kijk op www.obc-bemmel.nl voor meer
informatie of neem contact op met mw. Wendy
Meij via (0481) 47 05 55 of w.meij@obcnet.nl.
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“Je krijgt volop de
ruimte om van alles
te ontdekken.”
Tweetalig vwo
Wanneer je op zoek bent naar internationale uitdaging is

er ook het tweetalig vwo op OBC Bemmel. Je krijgt dan veel
vakken in het Engels. Daarnaast leer je van alles over inter-

nationale ontwikkelingen en culturen. In leerjaar 1 ga je naar
Engeland en in leerjaar 3 nemen alle leerlingen deel aan een
Europese uitwisseling. In de bovenbouw doe je examen in

het Nederlands én behaal je een International Baccalaureate
Engels: een internationaal erkend diploma.

Het vwo bereidt je voor op een
wetenschappelijke opleiding. Ons vwo
is uitdagend en geeft jou volop de
ruimte om van alles te ontdekken.

Dit kan in de vorm van verdiepende

Samen

Ben jij nieuwsgierig naar de wereld

ten. Zo krijg je de kans om uit te blinken

die we je bieden, is goede begeleiding

graag zelf uit? Tijdens onze lessen ga

je onderzoekend aan de slag en leer je

kritisch denken. We leren je de houding
aan van een aankomend wetenschapper: nieuwsgierig, creatief en kritisch.
Je krijgt uitdagende vragen voor je

neus waarbij je zelf op zoek gaat naar

mogelijke oplossingen en antwoorden.
Je leert hierdoor op een actieve manier
je talenten te gebruiken en verder te

ontwikkelen. Ook trekken we er geregeld samen op uit zoals bijvoorbeeld

naar het Science Centre van de TU Delft
of naar Keulen of Londen om zo de bui-

onderwerpen, masterclasses en projec-

Om te leren omgaan met de ruimte

en te ontdekken waar je belangstelling

van groot belang, onder andere van

en talenten liggen. Je bent op een

onderzoekende en actieve manier bezig
om nieuwe kennis op te doen, dieper

op de lesstof in te gaan en vaardigheden te ontwikkelen. Denk hierbij aan

samenwerken, presenteren, verbanden
leggen en het vinden en ordenen van

informatie. Je bent vaak praktisch bezig

en cultuur. Hier ga je tijdens de Keuzeuren mee aan de slag.

SCHOOLJAAR 2021-2022

we elkaar goed leren kennen, zodat we
kunnen inspelen op wat jij nodig hebt.
Je ouder(s)/verzorger(s) worden hier
natuurlijk nauw bij betrokken.

zoals een milieudeskundige, architect of
app-ontwikkelaar.

wiskundewedstrijden, olympiades,

natuur en milieu, sport, talen en kunst

prettige sfeer. We zorgen ervoor dat

door allerlei experts uit de samenleving

Keuze-uren
het gebied van onder andere techniek,

aandacht aan het creëren van een

of te bouwen. Daarbij word je geholpen

Op onze school kun je je talenten ook

gramma met keuzemogelijkheden op

je coach. Verder besteden we veel

door iets te ontwerpen, te ontwikkelen

tenwereld van dichtbij te ontdekken.

Het vwo biedt een aantrekkelijk pro-

OBC BEMMEL

VWO

Nieuwsgierig,
creatief en kritisch
om je heen? En zoek jij de dingen

10

Meer informatie vind je op pagina 12.

ontwikkelen door deel te nemen aan

debatwedstrijden, een informaticawedstrijd en het Voordrachtfestival. In de

bovenbouw bereiden we je voor op de
volgende stap en kun je bijvoorbeeld

alvast colleges volgen op de universiteit.

Meer weten over het vwo?
Kijk op www.obc-bemmel.nl voor meer informatie
of neem contact op met mw. Wendy Meij via
(0481) 47 05 55 of w.meij@obcnet.nl.
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Ainoa, Tvwo 2

“Ik was bang dat mijn Engels niet goed genoeg
was voor T T O. Maar daar is geen reden voor hoor!
Je wordt heel goed begeleid en daardoor gaat het
niveau heel snel omhoog. Dus het komt goed. T T O
en mijn toekomst? Het lijkt mij geweldig om
internationaal te gaan werken en/of
wonen!”

Je wordt een wereldburger

Toelating

Volg je TTO? Dan zijn zelfs de excur-

Je komt in aanmerking voor tweetalig

Deskundig team

Engelstalige activiteiten. Zo leer je

de basisschool. Ook voor tweetalig

kennis met een vast team van

basisschool als toelatingsnorm. De

coaches. Een team met aandacht

over jouw toelating. Schrijf je wel tij-

inspectierapport (september

volgorde van aanmelding.

verzorger(s) en leerlingen heel

Kosten

opleidingen van OBC Bemmel.

sies in het Engels. Ieder vak verzorgt
internationale ontwikkelingen en

culturen kennen. Ook leg je contacten

met leerlingen en studenten uit andere
landen. In de eerste klas ga je al naar
Engeland. In de derde neem je deel

aan een uitwisseling in Europa. In de

bovenbouw bepaal je zelf welke inter-

nationale stage je gaat doen. Met TTO

TWEETALIG ONDERWIJS
onderbouw dezelfde vakken als in

zowel havo als vwo. Als senior TTO-

De meeste vakken krijg je in het

met ons TTO-programma blijvend in

de, maar Mathematics. En geen

het Nederlandstalige programma.

school mogen we zeggen dat we

Engels. Je krijgt dus geen wiskun-

de top van Nederland meedraaien.

geschiedenis, maar History. De

Met een tweetalige opleiding op

zelfde als bij het Nederlandstalig

voor je open. Na vijf of zes jaar

spreken Engels. In het begin is dat

native speaker’. Oftewel de Engelse

we natuurlijk rekening mee. Je zult

zak, gaat er letterlijk een wereld

onderwijs. Alleen: jij en je docent

spreek je Engels op het niveau ‘near

even wennen, maar daar houden

taal beheers je bijna net zo goed

merken dat het snel beter gaat.

toegang tot allerlei (internationale)

Keuze-uren

Voor TTO moet je een goede havo-

zelf keuzes maken. De Keuze-uren

instellingen voor hoger onderwijs.

Binnen je lesrooster mag je ook

of vwo-leerling zijn omdat een

zijn ervoor om je talenten verder te

Engelstalig programma extra inzet
en een beetje lef vraagt.

Het programma
TTO op OBC Bemmel is een volledige opleiding havo of vwo in

twee talen. In de onderbouw volg
je negen van de dertien vakken

in het Engels. In de bovenbouw

doe je examen in het Nederlands
én behaal je een International

Baccalaureate Engels: een internationaal erkend diploma.

OBC BEMMEL

inhoud van de lessen is ook het-
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deskundige docenten en ervaren

afdelingsleiding beslist uiteindelijk

voor jouw ontwikkeling. Het

dig in, want de plaatsing verloopt in

2019) laat zien dat ouder(s)/

tevreden zijn over de tweetalige

Tweetalig onderwijs brengt extra kos-

Buitenlesactiviteiten

een bijdrage van ongeveer € 450,- per

In een schooljaar staan er vele buitenschoolleven is immers meer dan leren
tijdens de les. En op deze manier ga je
jouw Engels ook ergens in de praktijk

brengen. Voorbeelden van activiteiten
zijn:

ten met zich mee. Daarom vragen wij

jaar. Daarvan betalen we onder andere
alle buitenlesactiviteiten en (buitenlandse) excursies. Voor ouder(s)/
verzorger(s) die deze bijdrage

niet kunnen betalen, is er een
speciale regeling.

X-plore, a school week in England

	Phileas Fogg, English interactive
theatre

	Nemo, Science activity

Sarah, Tvwo 3

“In het begin is het even wennen
maar nu gaat het echt heel goed!
Ik denk zelfs in het Engels! Het
voelt als mijn tweede moedertaal.
Hello World here I come.”

	Design a garden, Maths activity
	Percussion, Music activity

	Zeeland, Field research Biology
and Geography combined

TTO

in Tweetalig onderwijs (TTO), voor

havo geldt een positief advies van de

	International Exchanges
	Brilliant Bilingual

Brainwave Battle

	Speaking Contest

ontwikkelen of om je te verdiepen
in bepaalde onderwerpen waar je
belangstelling voor hebt. Je kunt

onder andere kiezen voor kunst en
cultuur, sport, techniek en wetenschap. Je bent dan vaak praktisch

bezig. Maar tijdens de Keuze-uren
kun je ook ondersteuning krijgen
voor vakken waar je moeite mee

hebt, kun je toetsen voorbereiden,
ben je bezig met je planning of
werk je aan een presentatie.

Meer weten over
tweetalig onderwijs?
Kijk op www.obc-bemmel.nl en www.ikkiestto.
nl voor meer informatie of neem contact op met
mw. Ingrid Goris via (0481) 47 05 55 of
via i.goris@obcnet.nl

GNIDIELEGEB

OBC Bemmel is een echte specialist

als jouw moedertaal. Dit biedt
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Als je kiest voor TTO, volg je in de

Als je kiest voor TTO, maak je

word jij een wereldburger.

lesactiviteiten gepland bij TTO. Het

HAVO en VWO

vwo bij een eenduidig vwo-advies van
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BEGELEIDING OP OBC BEMMEL
Wij zorgen ervoor dat jij je kunt ontwikkelen

Coach

in een veilige en prettige schoolomgeving. We

Vanaf het eerste leerjaar krijg je bij ons

hebben vele deskundigen in huis om jou goed
te ondersteunen. Daarnaast werken we ook veel
samen met deskundigen buiten de school.

een coach. De coach richt zich op jouw
ontwikkeling: voel jij je prettig, hoe is

Bijles
Je hebt de mogelijkheid om individuele bijles te krijgen op school. Bijlessen
worden gegeven door leerlingen uit
5 havo en 5 en 6 vwo die daarvoor

geschikt zijn. Een bijles duurt maxi-

maal een uur en kost 5 euro per keer.

jouw plaats binnen de groep en hoe gaat
de omgang met andere leerlingen? Ook

Aanvullende
ondersteuning

houdt de coach jouw studieresultaten

goed in de gaten. Er zijn wekelijks meerde-

Elke leerling die zich aanmeldt op

re coach-/werkuren.

OBC Bemmel wordt besproken met de
leerkracht van groep 8. In dit gesprek

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen

gezien en gekend worden. We willen graag
dat jij, stap voor stap, steeds meer zelf-

standiger wordt en verantwoordelijkheid
neemt voor jouw manier van leren. Af en
toe hebben we daarom een ‘driegesprek’
(leerling-ouder-coach) waarin jij vertelt

hoe het gaat en wat je nodig hebt van je
ouder(s)/verzorger(s) en van school.

wordt besproken óf en zo ja welke

extra hulp je nodig hebt. Soms worden
ook jouw ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek om vast te

stellen welke ondersteuning je nodig
hebt. Op die manier kunnen we je

vanaf de eerste dag zo goed mogelijk
begeleiden.

Hieronder lees je welke

begeleiding je kunt krijgen.

BEGELEIDING BIJ HET LEREN
Dyslexie/dyscalculie

Ondersteuning (kern)vakken

Orthopedagoog

OBC Bemmel heeft een huiswerkklas.

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, dan

Wil je extra ondersteuning voor de

Als er meer onderzoek nodig is, dan

onder begeleiding je huiswerk plannen

den om jou zo goed mogelijk te onder-

kunde en rekenvaardigheid? Dat kan!

goog. Bij het onderzoek gaat het vaak

Wanneer je je hiervoor aanmeldt, leer je
en krijg je hulp bij het maken en het leren
ervan. De huiswerkklas wordt in drie periodes aangeboden en de groepsgrootte

bestaat uit ongeveer 15 leerlingen. Er zijn

extra kosten verbonden aan de huiswerkklas.

hebben we verschillende mogelijkhe-

steunen. Voorbeelden zijn het werken
met Kurzweil, een rekenkaart en/of

extra tijd. Afhankelijk van jouw behoef-

kernvakken Nederlands, Engels, wis-

Je kunt uiteraard ook hulp krijgen voor
andere vakken.

te kan er eventueel ook een dyslexie-/

Persoonlijk begeleider

jou verder te helpen.

hebt, kun je (tijdelijk) hulp krijgen

dyscalculiecoach ingezet worden om

Remedial Teaching
Wanneer je extra ondersteuning nodig
hebt voor lezen en rekenen kun je

hulp krijgen van onze RT-coach. Dat is

Wanneer je extra ondersteuning nodig
van een persoonlijk begeleider. Deze

gebeurt dat door een orthopeda-

om dyslexie, dyscalculie, concentratie
of capaciteiten. De orthopedagoog
geeft daarna een advies aan je

ouder(s)/verzorger(s) en/of aan de

school. Dan kunnen we op zoek naar
de juiste begeleiding.

persoonlijke begeleider helpt je bij het

aanleren van schoolvaardigheden en je
persoonlijke ontwikkeling.

iemand die hierin gespecialiseerd is.
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BEGELEIDING

Huiswerkklas

“Je staat er niet
alleen voor.”

SOCIAAL EMOTIONELE BEGELEIDING

GEZONDHEID

Mocht je een medische aandoe-

Faalangstreductie- /
sociale vaardigheden- /
weerbaarheidstraining

Anti-pestcoördinator

Als we merken dat je faalangstig bent

leerlingen zichzelf kunnen zijn en elkaar

of dat je weinig zelfvertrouwen hebt,

dan kun je in aanmerking komen voor
een training. Dit kan een training zijn

waarbij je sociale vaardigheden en/of
je weerbaarheid wordt vergroot.

De faalangstreductietraining is er

Leerlingen ervaren OBC Bemmel als

een veilige school. We zorgen ervoor dat
in hun waarde laten. Pesten accepte-

ren we niet. Alle docenten zijn alert op
mogelijke signalen van pestgedrag en

als dat nodig is, grijpen ze in. Daarnaast
is jouw coach erop getraind om onge-

Daarnaast hebben we een anti-pest

Daarnaast is er de examenvreestrai-

steuning biedt.

ning voor leerlingen in het examen-

dan gaan we samen kijken welke
hulp we jou kunnen bieden.

Voor leerlingen die op sommige
momenten (bijvoorbeeld in een

pauze of tijdens een les) gebaat
zijn bij een prikkelarme omge-

ving is een ruimte beschikbaar.

wenst gedrag aan te pakken.

speciaal voor leerlingen die veel

spanningen ervaren rondom toetsen.

ning of een beperking hebben,

coördinator die in lastige situaties onder-

jaar.

Vragen?

De trainingen bestaan uit ongeveer
tien bijeenkomsten en zijn erop

Mocht je nog vragen hebben, dan
kun je die stellen aan één van de
ondersteuningscoördinatoren:

gericht om je te leren omgaan met de
spanningen en om je zelfvertrouwen
te vergroten.

vmbo-t:
mw. (Desi) Brouwer, brw@obcnet.nl
(t)havo/(t)vwo onderbouw:
mw. (Marja) Lesuis, les@obcnet.nl
(t)havo/(t(vwo) bovenbouw:
mw. (Meriam) van de Vijfeijken,
vyf@obcnet.nl

Vertrouwenspersoon
Iedere leerling kan rekenen op de ondersteuning van zijn coach. Maar mochten
er vertrouwelijke zaken spelen, die je

liever niet met jouw coach bespreekt,

dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon
geeft je de mogelijkheid om

Wij helpen je graag verder!

persoonlijke problemen te
bespreken en om samen
naar oplossingen
te zoeken.
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“Kom je met ons
kennis maken?”

LET OP!
Voor het profiel Sport en Bewegen
moet je een testadviesmiddag volgen.
Daarom moet je je voor dit profiel
eerder aanmelden, namelijk voor 8
februari 2020.

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.

MINILESSEN
Op dinsdag 15 december en woensdag

OPEN DAG
Tijdens de open dag op zaterdag

6 februari 2021 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.

16 december 2020 is er de mogelijk-

AANMELDEN

op onze school. Kijk op onze website

Bemmel? Kijk dan op onze website

OBC Bemmel is onderdeel van de

lijk ook altijd contact met ons opne-

Betuwe. Meer informatie vind

heid om een dagdeel mee te draaien

Wil jij jezelf aanmelden voor OBC

voor meer informatie.

voor de mogelijkheden. Je mag natuur-

INFORMATIEAVOND
Tijdens de informatieavond op

dinsdag 12 januari 2021 gaan we dieper
in op ons onderwijsaanbod op de verschillende afdelingen.

men! Graag tot ziens!

In verband met Covid-19 zijn de

minilessen, informatieavond en
open dag onder voorbehoud.
Het kan zijn dat deze niet

of aangepast door kunnen

gaan. Hou daarom goed onze

website in de gaten voor meer
informatie.

Zaterdag 6 februari 2021
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je op www.sgomb.nl.

OBC Bemmel havo-vwo
De Heister 1

6681 CV Bemmel

T (0481) 47 05 55

E bemmel@overbetuwecollege.nl
I www.obc-bemmel.nl
OBC Bemmel vmbo-t
Drieske 4

6681 CX Bemmel

T (0481) 47 02 90

E bemmel@overbetuwecollege.nl
I www.obc-bemmel.nl
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KOM VERDER!

OPEN DAG

Scholengroep Over- en Midden-

MINILESSEN
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 onze eigen leerlingen!
Ontwerp en uitvoering

Puntwee Visuele communicatie, Elst
Drukwerk

DrukwerkCentrum Leijser, Huissen

VOLG ONS!

www.obcbemmel.nl

dinsdag 15 december en
woensdag 16 december 2020

