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Welkom!

Dit is de folder van het

Hendrik Pierson College, waarin je

kort kennismaakt met onze school.

Ben je klaar met lezen en wil je nog
meer weten, bezoek dan eens onze
website (www.hpc-zetten.nl)
of kom gewoon een keer
langs!

Onderwijs dat je pákt
Onze

kernbegrippen

zijn

‘Veilig,

Vriendelijk en Veelzijdig’. Het HPC is een

school waar jij de ruimte krijgt jouw
talent en interesse te ontdekken. We willen onze leerlingen boeien door interessant onderwijs aan te bieden. We organi-

seren vele activiteiten en programma’s.
Daarnaast zijn we zeer actief op cultureel- en sportief gebied en bieden we een

uitdagend plus-programma aan voor
excellente leerlingen.

Jóia:

“HPC is een

toffe school. Het
is hier heel erg
gezellig!”

Een brede school: alles onder één dak

Schooladvies en aanmelden

uit de afdelingen vwo, havo, mavo, vmbo kbl, vmbo bbl en De

is, overleggen we altijd eerst met je basisschool. Daar

Het Hendrik Pierson College - ook bekend als het HPC - bestaat

Om te weten welke klas en welk niveau voor jou het beste

Overstap. We zijn de meest complete school in de regio, omdat

kennen ze je namelijk heel goed. De basisschool geeft jou

we alle afdelingen onder één dak hebben. Op welk niveau je

ook zit, je komt elkaar altijd tegen. Bij de musical, de werkweek,
een project, een sportclinic of een andere activiteit. We zijn één
gemeenschap, toch werken de afdelingen ook apart met hun

eigen klassen, mentoren en docenten. Zo houden we onze school
en jouw schooldagen lekker overzichtelijk.

voor 1 maart een schooladvies. Het schooladvies van de

basisschool is leidend om te bepalen op welk niveau je
komt. De eindtoets wordt in april/mei afgenomen en kan
de uiteindelijke plaatsing nog beïnvloeden.

Een aanmelding is pas compleet wanneer het aanmeldingsformulier, het originele en ondertekende adviesformulier en het overstapdossier (waaronder het onder-

wijskundige rapport) volledig ingevuld en ingeleverd zijn.
Op dat moment gaat ook de zorgplicht in het kader van

Passend onderwijs in. Meer informatie is terug te vinden op

www.hpc-zetten.nl
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de aanmeldingsformulieren en de website van de school.

3

Verschillende profielen

Oog voor elkaar

Op het HPC zijn wij ervan overtuigd dat

De middelbare school is een hele ver-

leerlingen het meeste leren wanneer ze meer

regie krijgen over hun eigen leerproces. Daarom

andering. Wij vinden het belangrijk dat

aantal speciale lessen. Er zijn vier mogelijkheden: het

Want een plezierige schooltijd heeft een

Cultuur’, het profiel ‘Technologie Breed’;

Soms zit het even tegen. Dat kan ieder-

‘Vwo-plus’. In deze folder lees je

hebt met het leren voor proefwerken.

dit inhoudt.

te maken. Heb je vragen of zit je ergens

kun je bij ons kiezen voor een profiel, je volgt dan een

jij je snel thuis voelt bij ons op school.

profiel ‘Sport en Bewegen’, het profiel ‘Kunst en

positieve invloed op jouw leerprestaties.

vwo-ers kunnen ook kiezen voor het profiel

een gebeuren. Bijvoorbeeld als je moeite

uitgebreid per afdeling wat

Of het lukt niet zo goed om vrienden

mee, dan kun je altijd terecht bij je eigen
mentor. Ook andere docenten helpen je

graag verder. Wat ook nog mogelijk is

dat de hulp van een andere leerling inge-

schakeld wordt: een zogenaamde tutor.
Die helpt je dan met bijvoorbeeld wiskunde of Frans of met studeren, plannen

en huiswerk. Kortom, op het HPC sta je er
nooit alleen voor.

Juliet:

“De Kunstklas is een

aanrader. Je kan hier op
school lekker creatief

HPC: CultuurProfielSchool

Uitjes

onder andere in dat er extra aandacht is voor

een uitje. Er is bijvoorbeeld een introduc-

Het HPC is CultuurProfielSchool. Dit houdt

kunst en cultuur en dat er op een zeer hoog
niveau kunst- en cultuuronderwijs wordt

gegeven. Er zijn altijd voldoende mogelijkhe-

den om je hierin verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld via het profiel Kunst en Cultuur.

bezig zijn!”

Op het HPC kun je regelmatig mee met

tieweek mét brugklaskamp voor de eerstejaars leerlingen en een werkweek voor
leerlingen van vmbo-3, mavo-3, havo-5 en
vwo-5. Daarnaast zijn er nog veel meer

uitjes waaraan leerlingen van het HPC
kunnen deelnemen. In klas 1 bezoek je het

Engelstalige theater. In klas 2 ga je naar het

Rijksmuseum en naar Duitsland. Samen
erop uit gaan is een goede manier om
elkaar beter te leren kennen. Je leert er veel
van en het is natuurlijk ook heel gezellig.
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Waarom het HPC?
We vroegen een aantal leerlingen
waarom ze juist voor het HPC
hebben gekozen.

Dit zijn hun antwoorden:

• Het is hier gewoon gezellig!
• De leraren zijn aardig.
• Ik hoorde veel goede

verhalen over deze school.

• Ik kende al veel kinderen die
hier op school zaten.

• De school is niet te groot, maar
je kunt wel alles kiezen

• HPC is the best!

Jouw mening telt

Mathijs:

“Op het HPC werken

leuke docenten. Zij gaan
goed met je om.”

• Leuke excursies en toernooien!

Onderwijs = kennis + vaardigheden
Dat het in het onderwijs niet enkel om het

Bij ons op school vinden we dat leer-

ontwikkelen van kennis gaat, is ons op het

kunnen leren. Daarom hebben we teams van

nisvermeerdering én aan de ontwikkeling

lingen, docenten en de directie van elkaar

HPC allang duidelijk. Wij werken aan ken-

leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die met ons

van vaardigheden: de zogenaamde 21e

meedenken over de school. De leerlingenkring en

eeuwse vaardigheden.

de klankborgroep voor ouder(s)/verzorger(s) kan
altijd wel een frisse mening gebruiken. Wie
weet is het wel iets voor jou of voor
jouw ouder(s)/verzorger(s)?

Wij willen jonge mensen graag voorbereiden op de maatschappij van de toekomst
en zetten daar breed op in!
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VWO/HAVO

vwo/havo:
profiel Kunst en Cultuur

Science en technologie

Ben je gek op techniek en denk je er

Toneelspelen, muziek maken, tekenen, dan-

sen, filmen…vind jij dat leuk om te doen?

Dan geven wij je nu al een voorsprong. De vak-

Op het vwo of de havo dagen we je graag uit om ál je talenten te benutten. We bereiden je voor op een vervolgstudie op het hbo of de universiteit.
We helpen je om het wetenschappelijk denkniveau te ontwikkelen. Tevens doe je
onderzoeksvaardigheden op en leer je kritisch en creatief om te gaan met vraagstukken.
Je werkt veel samen en leert te presenteren. We zijn ervan overtuigd dat je het meest
leert, wanneer je meer sturing hebt op je eigen leren. Daarom kun je bij ons kiezen voor
een profiel, je volgt dan een aantal speciale lessen. Er zijn vier mogelijkheden: het pro-

ken Science (profiel Vwo-plus) en Techniek (havo

en vwo profiel Technologie Breed) zorgen voor een
goede aansluiting naar technische opleidingen.
We dagen je uit om technologische vraagstukken kritisch te bekijken en creatief op te los-

Kies dan voor het profiel Kunst en Cultuur. In

je lesrooster maken we veel ruimte om van

alles te leren over kunst. Op het programma

staan tekenen, handvaardigheid, muziek,
dans, drama, kunstoriëntatie en film. Als je
kiest voor dit profiel doe je bijna vanzelf-

sen en je zo te verdiepen in de verschil-

sprekend mee aan de schoolmusical, voor

lende onderwerpen.

of achter de schermen. We laten je proeven

van de kunstwereld. Van atelier tot tentoon-

fiel ‘Sport en Bewegen’, het profiel ‘Kunst en Cultuur’, het profiel ‘Technologie Breed’ en

stelling, van repetitieruimte tot podium

vwo-ers kunnen ook kiezen voor het profiel ‘Vwo-plus’ met Latijn, Grieks en science.

en van idee tot vorm. Je maakt kennis met

kunstenaars, zij komen praten op school en

Profiel Vwo-plus en gymnasium

Vind jij het leuk om te leren? Ben je slim en

nieuwsgierig? Dan kun jij de uitdaging aan

Slaag je voor je examen met Latijn in je
pakket, dan krijg je een gymnasiumdiploma.

van Vwo-plus. Bij Vwo-plus krijg je de vakken

Engels-plus

ëntatie. We verdiepen en verbreden. Bij die

dat aan alle havo- en vwo-leerlingen wordt

Latijn, Grieks, science en wetenschapsorivakken horen ook interessante excursies,
bijvoorbeeld naar Xanten en Trier. Daarnaast

organiseren we speciale projecten (o.a. CSI!),
waarbij je onderzoeksvaardigheden leert en

meteen aan de slag gaat met wat je in de
verschillende vakken hebt geleerd.

Gymnasium

Bij Latijn en Grieks leer je een extra taal
én kom je veel te weten over de klassieke
cultuur en oudheid. Met als kers op de taart

een reis naar Rome in vwo 5! In de eerste t/m

de derde klas zijn Latijn en Grieks verplicht,
in de bovenbouw is Latijn een keuzevak.
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Bij Engels-plus,

gegeven, werk je toe naar een Cambridge
examen. Dit examen wordt in de hele wereld

erkend. Dat komt goed van pas als je later
gaat studeren. Om goede resultaten te

halen en je taalvaardigheid te verbeteren,
spreken we veel Engels met elkaar en lezen
we Engelse teksten. Dat doen we vanaf de
eerste klas tot het einde van de bovenbouw.
Het HPC is een WON school. WON staat
voor: Wetenschaps Oriëntatie Nederland.
Het is een wijze van lesgeven en leren in
de vwo klassen vanaf klas 1, die al kenmerken heeft van het denken en werken
in het universitaire onderwijs.

vwo/havo: profiel Sport en Bewegen

Op het HPC bieden we je graag de kans om sporten
en leren met elkaar te combineren. Daarom kun je
kiezen voor het profiel Sport en Bewegen. Je krijgt

we bezoeken kunstenaars tijdens hun werk.
Cultuur krijgt veel aandacht, je bezoekt theatervoorstellingen, musea en krijgt workshops graffiti, hip-hop en grimeren.

dan zes lesuren per week bewegingsonderwijs.
Ook doe je mee aan speciale sportclinics
(zoals ijshockey, frisbee en waterskiën)
en projecten als Flash en Olympisch
Vuur. Sport staat dus op de voorgrond tijdens jouw lesweek.
Behalve dat je heel veel aan
sport doet, leer je ook speciale vaardigheden: leren
leiding geven, organiseren,
samenwerken, enzovoorts.
Belangrijke zaken voor jou

en jouw klasgenoten, voor
nu en in de toekomst.

vwo/havo:
profiel Technologie Breed

Wil je meer verdieping in de technologie? Ga

dan voor het brede profiel Technologie Breed. In dit

profiel maak je kennis met alle richtingen, in tien les-

sen per week die nét even anders zijn. Het vak techniek is

alleen in dit profiel te volgen! Hier ontwerp en creëer je inge-

wikkelde constructies. Behalve dat jouw technisch inzicht aan-

gesproken wordt, leer je samen problemen te bekijken en op te

lossen. Uiteraard hoort een bezoek aan NEMO ook bij dit profiel.
Daarnaast heb je kunstvakken, projecten (die ook met technologie te maken kunnen hebben!) én bewegingsonderwijs. Zo
houd je alle mogelijkheden open en kun je van verschillende
dingen iets oppikken. Uiteraard haal je ook binnen dit
profiel gewoon je havo- of vwo-diploma.
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VWO/HAVO

over om daar straks verder in te studeren?

Benut al je talenten!

MAVO

mavo: profiel Sport en Bewegen

Op het HPC bieden we je graag de kans om sporten en
zen voor het profiel Sport en Bewegen. Je krijgt dan acht

De letters m.a.v.o betekenen: middelbaar algemeen
voortgezet onderwijs. Je wordt breed opgeleid. Je krijgt
bijvoorbeeld les in Engels, Duits, wiskunde, scheikunde en
economie. Maar ook tekenen, muziek en andere creatieve vakken
horen erbij. En dan hebben we nog niet eens alle vakken genoemd.
Denk je graag nog even na over je beroepskeuze en is de havo nu nog een stap te ver?
Kies dan voor de mavo van het HPC.

Op de mavo vind
je veel afwisse-

ling én uitdaging.
We leggen de lat

lekker hoog en

verwachten dat jij

dat ook doet. Op de

Op je toekomst voorbereid

Om je goed voor te bereiden op je toekomst,
besteden we veel aandacht aan loopbaanoriëntatie. In de tweede klas loop je een maatschap-

pelijke stage; in de derde klas een stage die
gericht is op een beroep. Zo kun je gemakkelijker
kiezen voor vervolgonderwijs dat bij je past.

mavo van het HPC doe

je eindexamen in zes vak-

ken. Bij hele mooie resultaten

kun je kiezen voor een 7e examenvak. Dat is één
vak meer dan wettelijk verplicht is. Het mavodiploma geeft je goede doorstroommogelijkheden. Je kunt direct door naar havo4 of naar het hoogste niveau (4) van
het mbo.
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Er zijn op het
HPC veel mogelijkheden
om iets extra’s te doen. Doordat
je een keuze maakt uit de verschillende profielen ‘Sport en Bewegen’,
‘Kunst en Cultuur’ of ‘Technologie
Breed’, krijg je vakken die helemaal bij jou passen!

Voor de leerlingen die in de
eerste klas laten zien dat zij
kunnen doorstromen naar
havo 2, wordt het vak Frans
in een plusprogramma
aangeboden.

lesuren per week bewegingsonderwijs om meer bezig
te zijn met sport. Je krijgt atletiek, balspelen, racketspelen, turnen, vechtkunst, fitness en nog veel meer. Ook

doe je mee aan speciale sportclinics. Je gaat dan met de

klas dingen doen die met sport te maken hebben. Behalve

dat je heel veel aan sport doet, leer je ook speciale vaardig-

M AVO

Haal het beste uit jezelf

Uitdaging

Nu leren voor de
wereld van morgen

leren met elkaar te combineren. Op de mavo kun je kie-

heden: leren leiding geven, organiseren, samenwerken, enzo-

voorts. Belangrijke zaken voor jou en jouw klasgenoten, voor nu en
in de toekomst.

Jiske:

“Het profiel

mavo: profiel Technologie Breed

Ben je veel bezig met de nieuwe media, vind
je computers en wat je daarmee kunt doen

erg leuk… kortom heb je veel interesse in

‘Sport en Bewegen’

is erg leuk! Je wordt
echt uitgedaagd.”

nieuwe technieken? Ga dan voor het profiel
Technologie Breed! Naast de traditionele

vaktechnieken krijg je iedere week les in de
verschillende onderdelen van de moderne
technologie. Je gaat onder andere werken
met digitale technieken zoals programmeren en visualiseren. Je gaat samen
met medeleerlingen aan het werk,
nieuwe ideeën ontwikkelen en oplossingen verzinnen. Iets maken van
idee naar ontwerp, concept en rea-

lisatie. Het realiseren van producten

met de nieuwste productietechnie-

ken zoals het digitaal ontwerpen, de

3D-printer en lasercutter krijgen in dit
profiel veel aandacht.

mavo: profiel Kunst en Cultuur

Toneelspelen, muziek maken, tekenen, dansen...

vind jij dat leuk om te doen? Ben je geïnteresseerd in

kunst en cultuur en wil je je eigen talenten hierin ont-

dekken en ontwikkelen? Kies dan voor het profiel Kunst en

Cultuur. In je lesrooster maken we veel ruimte om van alles

te leren over kunst. Op het programma staan tekenen, hand-

vaardigheid, muziek, dans en drama. Je volgt deze lessen naast
een basispakket van de algemene vakken van de mavo. Als je
kiest voor dit profiel doe je bijna vanzelfsprekend mee aan
de schoolmusical; voor of achter de schermen. Het profiel
Kunst en Cultuur is een uitstekende voorbereiding op
een beroeps- of vervolgopleiding in de kunst. En
last but not least: je hebt een fantastische
middelbare schooltijd!
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Klas 3 en 4 : Allround4you

VMBO

Als je overgaat van klas 2 naar klas 3 krijg je veel praktijkvakken. Je hebt

naast de verplichte vakken ruimte om hierin eigen keuzes te maken. In
overleg met je docent stel je dan vast wat je gaat doen. Je kiest bijvoor-

Laat zien wat je kunt
Op het vmbo leer je met je hoofd én met je handen. Natuurlijk
moet je voor sommige vakken je hoofd gebruiken. Niet alleen
maar om feiten te leren, wel om bijvoorbeeld Nederlands of wiskunde te leren of werkstukken te maken. Je handen gebruik je bij veel
verschillende vakken en je leert op deze manier allerlei vaardigheden
aan waar je later veel aan hebt. Op het vmbo is leren een kwestie van doen!

basispakket van de algemene vakken voor vmbo. Als
je kiest voor dit profiel doe je vanzelfsprekend mee
aan de schoolmusical; voor of achter de schermen.

vmbo: profiel Technologie Breed

Vind je werken met bijvoorbeeld hout leuk? Of

werken met mensen? Kies dan voor het profiel Breed.

Vertrouwde gezichten

Ga je naar het vmbo bbl of kbl, dan blijf je twee jaar

lang in dezelfde klas. Bovendien krijg je les van een
kleine groep docenten in verschillende vakken. Het is
lekker rustig en overzichtelijk. In de lessen doe je veel
met je handen.

Je krijgt in het eerste deel van het schooljaar lessen

die met techniek te maken hebben en lessen die
met dienstverlening te maken hebben. Rond de

kerstvakantie kies je voor één van de twee. Als je in
de loop van de eerste twee jaar denkt dat je niet de

goede keuze hebt gemaakt, dan kun je in overleg
kiezen voor een ander profiel.

vmbo: profiel Kunst en Cultuur

vmbo: profiel Sport en Bewegen

dat leuk om te doen? Kies dan voor het profiel Kunst

kennis mee te maken. Je krijgt les van een vaste groep

Toneelspelen, muziek maken, tekenen, dans…vind jij
en Cultuur. In je lesrooster maken we veel ruimte

om van alles te leren over kunst. Op het programma
staan extra tekenen, handvaardigheid, muziek, maar
ook dans en drama. Je volgt deze lessen naast een

Je krijgt in dit profiel extra uren sport om hier meer
docenten. Zo krijg je de aandacht die je als sportleerling nodig hebt. Je gaat met de klas allerlei dingen

doen die met sport te maken hebben. Dat kan op
school, maar ook op een andere plek.

VM B O

beeld eerst voor de bouw- en techniekafdeling, daarna ga je je verdie-

pen in de verzorging van zieke mensen. Je mag ook activiteiten doen die

met sport en bewegen te maken hebben. Het is de bedoeling dat je je in de

laatste 2 jaar goed voorbereidt op een vervolgopleiding na het vmbo. Je krijgt

de meeste lessen in een lokaal dat past bij de nieuwe manier van werken. Deze

bestaan uit allemaal kleinere werkruimtes, die precies lijken op die van jouw latere

beroep. In die ‘kleine bedrijfjes’ kun je opdrachten doen die heel erg lijken op het échte werk.
Natuurlijk krijg je ook lessen als Nederlands, Engels, maatschappijleer, enzovoort.

Oefenen in de praktijk

In onze praktijklokalen werk je in groepjes, zo leer

je goed met anderen samen te werken. Met elkaar
doe je allerlei opdrachten ter voorbereiding op een

vervolgstudie. Op internet vind je een deel van de
lesstof, daar ga je zelf mee aan de slag. De docent

loopt rond en helpt als het nodig is. Deze manier van

werken is misschien wel anders dan je gewend bent,
maar wel heel leuk om te doen. En je kunt meteen

in de praktijk van alles leren over het beroep dat je
later misschien wil kiezen. Een betere voorbereiding
bestaat niet!

Vaardigheden

Als vakman moet je goed kunnen samenwerken, fatsoenlijk met klanten om kunnen gaan
en digitaal kunnen werken. Dat gaan we allemaal oefenen.

Praktisch leren

Je werkt dus een groot deel van

de tijd zelfstandig. Dat geeft je de kans

om verschillende vakken te combineren bij een

opdracht. Stel, je moet een berekening maken voor

een praktijkopdracht. Dan kun je daar een hoofdstuk

met wiskunde aan toevoegen. Hetzelfde geldt voor een

opdracht met Nederlands en Engels. Een verslag maken
van een uitgevoerde opdracht, Engelstalige handleidingen lezen (of schrijven), materiaal bestellen, een
project presenteren: allemaal aanknopingspunten
om vakken met elkaar te combineren. Zo leer
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je door te doen.
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DE OVERSTAP
Weet jij nog niet precies welk niveau je in het voortgezet onderwijs aankunt? En wil je meer tijd om te ontdekken
wat jij leuk vindt voordat je een keuze maakt? Kom dan naar De Overstap, een aparte stroom in het voortgezet
onderwijs voor klas 1 en 2. In De Overstap heb je een eigen leerroute. Elk vak bieden we op jouw niveau aan. Je kunt
ook extra vakken volgen. Je leert op verschillende manieren en hebt invloed op je eigen leren.
Zo word jij je meer bewust van wat je wilt en kun je aan het einde van klas 2 een keuze maken die bij jou past.
Kortom: bouwen aan je eigen onderwijs, op een eigentijdse manier!

DE OV ERSTAP

Samen bouwen aan je eigen(tijds) onderwijs!

Invloed op je eigen leren
Iedere leerling heeft een eigen leerplan. Hierin

staat onder meer op welk niveau je een bepaald

vak volgt. Het eerste leerplan stel je direct na de zomer-

vakantie op, samen met je coach van De Overstap. Per vak

nemen we het advies van je basisschool als uitgangspunt,

maar misschien wil je je verdiepen of verbreden. Wekelijks heb

je een coachgesprek. Dan kijk je samen met je coach aan welke

leerdoelen je gaat werken. Daarbij kijk je ook terug: heb ik mijn
vorige leerdoelen gehaald of heb ik daar nog extra uitleg of
oefening voor nodig? Je kijkt ook steeds of je nog op het

Eigen leerroute
In De Overstap zitten leerlingen met een vmbo tot en
met een vwo-advies in dezelfde groep. Iedereen heeft

spoor van je leerplan zit. Steeds meer neem je zelf de
touwtjes in handen, omdat je zicht krijgt op wat je
kunt, leuk vindt en waar je naar toe wilt.

een eigen leerroute. Je start de dag gezamenlijk. Om
bijzonderheden van de dag door te nemen of dingen

met elkaar te bespreken. Daarna ga je op je eigen

niveau aan de slag. Dat kan per vak verschillen. Je

werkt op een laptop. Daarop vind je al ons lesmateriaal
in verschillende niveaus. Iedereen krijgt voor elk vak

dezelfde basisinstructie. Wanneer nodig krijg je extra

HPC-profielen
Wil je je meer verdiepen in wat

jij leuk vindt? Dat kan, want je krijgt

op het HPC de keuze om te kiezen uit

instructie of juist extra uitdaging! Heb je daarnaast

de profielen Sport en Bewegen, Kunst en

ken we samen hoe we ervoor kunnen zorgen dat je

Daarvoor heb je wekelijks profiel-uren.

interesse in andere onderwerpen of vakken? Dan kijdaar wat mee kunt doen.
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Cultuur, Technologie Breed of Vwo-plus.
Deze volg je samen met andere leerlingen van HPC Zetten.

15

Leren op verschillende manieren
Binnen De Overstap werk je aan allerlei verschillende
opdrachten. Je gaat aan de slag als onderzoeker, uitvinder

doet verslag. Je leert ook buiten de school. Op deze manier

DE OV ERSTAP

Jouw niveau

of ontwerper. Je maakt onderzoeksplannen, voert ze uit en

Zit je voor de meeste vakken op
mavoniveau, maar kun je meer met wiskunde? Dan volg je dat vak op havoniveau.
Kun je vwo-niveau aan en wil je daarnaast
graag met je handen aan de slag? Dan kijken
we samen hoe we ervoor kunnen zorgen
dat je daar wat mee kunt doen. Op De
Overstap leer je op jouw niveau!

leer je samen te werken, kritisch en creatief te denken, te dis-

cussiëren, zelf oplossingen te zoeken en initiatief te nemen.
Deze vaardigheden komen je later goed van pas. Door op
verschillende manieren te leren zie je bovendien hoe jij het
beste leert.

De Overstap op de
Dr. Lammerts van Buerenschool

In De Overstap werken we nauw samen met de
Dr. Lammerts van Buerenschool. Daar wordt in

groep 7 en 8 gewerkt met dezelfde uitgangspunten.
Kinderen werken er bijvoorbeeld met leerdoelen. Je

hoeft niet op deze school gezeten te hebben om in te
kunnen stromen in De Overstap. Ook kinderen van
andere basisscholen zijn van harte welkom.

Na klas 2

Meer informatie

bovenbouw. Je zult merken dat je dan precies

Kom dan naar onze Open Dag of neem

Aan het einde van klas 2 stroom je door naar de
weet wat je kunt en leuk vindt.
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Wil je meer informatie over De Overstap?
contact op met mw. W. (Wijmien) Klaassen;
Tel: (0488) 451 544, E-mail: w.klaassen@hpcnet.nl

17

KOM VERDER!

Silke:

meer te vertellen en te zien. Kom daarom naar onze open dag op 2 februari 2019.
Vanaf die dag kun je je inschrijven als leerling van het HPC. En als je gewoon eens

INFORMATIEAVOND

“Je hebt hier snel

nieuwe vrienden.

Daarnaast hebben
we leuke leraren.”

KOM V ER DER !

Na het lezen van deze folder weet je al heel veel over ons. Natuurlijk er is nog veel

Voor ouder(s)/verzorger(s)

langs wilt komen, kan dat natuurlijk ook!

29 januari 2019
19.30 uur

Minilessen en profielkeuzemiddag

Open dagen SgOMB

In de week van 28 januari tot en met 31 januari 2019 mogen leerlingen van de

HPC Zetten

hartstikke spannend. Dat begrijpen we maar al te goed. Als

van 09.30 tot 13.00 uur

thuis voelt. Voordat je in de brugklas begint, kun je al ken-

Wil je zelf ontdekken hoe leuk het is op het HPC? Kom dan naar de minilessen.
basisscholen meedraaien. Je kunt je aanmelden via je basisschool, of direct bij
het HPC via administratie@hpcnet.nl.

Twijfel je over de juiste profielkeuze? Kom dan naar onze profielkeuzemiddag op
woensdag 6 februari 2019 en kies twee profielen uit om een uitdagende les van
te volgen. Zo kun je vervolgens een goede keuze maken.
Je kunt je aanmelden via administratie@hpcnet.nl.

Inschrijven

Is de kennismaking met het HPC je goed bevallen en wil je graag naar onze school
komen, dan is het nodig om je in te schrijven. Dat kan via de basisscholen die
meestal de aanmeldingsformulieren hebben, maar het kan ook tijdens de open

dag op 2 februari 2019. We kunnen je ook een aanmeldingsformulier toesturen. De
aanmeldingsformulieren zijn ook te vinden op de website: www.hpc-zetten.nl. De
sluitingsdatum voor de aanmelding is 15 maart 2019.

Voor het profiel Sport

Als je naar de middelbare school gaat, is dat natuurlijk

Zaterdag 2 februari 2019

je bij ons op school komt, zorgen wij ervoor dat je je snel

Mammoetstraat 1-3, Zetten

nismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentor. In de

OBC Elst

de school en je klas. In de mentorlessen leer je hoe de les-

van 13.30 tot 16.00 uur en

werk en je agenda. En.... je gaat met je nieuwe klasgenoten

eerste schoolweek krijg je alle ruimte om te wennen aan

Woensdag 30 januari 2019

roosters werken, hoe je het beste kunt omgaan met huis-

van 18.30 tot 21.00 uur

op brugklaskamp. Daar leer je elkaar heel goed kennen!

Maasdamstraat 25, Elst

Op woensdagmiddag 5 juni 2019 van 14.00 -16.30 uur zijn

OBC Bemmel

dag. Je kunt daar je klasgenoten en mentor ontmoeten. Je

Van der Duyn van

Zaterdag 9 februari 2019

alle nieuwe scholieren welkom voor een introductiemid-

van 10.00 tot 15.00 uur

Hendrik Pierson College

De Heister 1 en Drieske 4,

voor vwo-havo-mavo-vmbo

in beide gebouwen:

LET OP!

hebt dan al een beetje een idee wat je van je nieuwe school
kunt verwachten.

Christelijke scholengemeenschap

Bemmel

Mammoetstraat 1-3

OBC Huissen

T 0488-451544

van 10.00 tot 15.00 uur

E administratie@hpcnet.nl

6671 DL Zetten

en Bewegen moet je een

Zaterdag 9 februari 2019

F 0488-453270

moet je je voor dit profiel eerder

Julianastraat 17, Huissen

I www.hpc-zetten.nl

testadviesmiddag volgen. Daarom

Klaar voor de start?

OPEN DAG
2 februari 2019
9.30 - 13.00 uur

aanmelden, namelijk

18

voor 9 februari 2019.
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colofon
Redactie

PR & Communicatie

met dank aan allen die tekstbijdragen

OPEN DAG

leverden

2 februari 2019

Fotografie

9.30 - 13.00 uur

Marco Hamelink
Helen de Bruijn
Els van den Bor

Ontwerp en uitvoering

Puntwee Visuele communicatie, Elst
Drukwerk

DrukwerkCentrum Leijser, Huissen

INFORMATIEAVOND

Voor ouder(s)/verzorger(s)

29 januari 2019
19.30-21.30 uur

* alle informatie uit deze folder is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

www.facebook.com/HPCZetten

www.instagram.com/hpczetten

www.linkedin.com/company/scholengroep-over--en-midden-betuwe

www.youtube.com/c/ScholengroepSgomb

