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WELKOM!
Dit is de brochure van OBC Elst, 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-elst.nl of kom gewoon een keer langs!

SAMEN MET JOU!   
Op OBC Elst bereiden we jouw toekomst voor. We dagen je uit om je talenten te 

ontplooien, je persoonlijk te ontwikkelen en je verantwoordelijkheid te nemen.  

We zijn een kleine, prettige school waar jij je snel op je gemak zult voelen.

Op onze school kun je terecht voor 
de niveaus mavo en havo. Naast de 
reguliere programma’s biedt OBC Elst 
ook diverse extra’s aan. Bijvoorbeeld 
de talen(ten)programma’s. Deze spe
ciale programma’s, zoals Cambridge 
English, Goethe Deutsch en DELF 
Français zijn ontwikkeld zodat jij jouw 
horizon verder kunt verbreden. De kans 
wordt namelijk steeds groter dat jij 
je in de toekomst internationaal gaat 
oriënteren. En wat dacht je van onze 
leerlijn STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts & Mathematics), 
waar we jou de kans geven om meer te 
leren over de moderne communicatie
technieken? Meer over ons aanbod 
lees je in deze brochure.

Een overzichtelijke school
OBC Elst is een overzichtelijke school 
waar docenten de leerlingen echt 
kennen. Problemen worden snel 
herkend en opgelost. Elke leerling op 
onze school wordt gezien; letterlijk en 
figuurlijk. Wij geloven dat goed onder
wijs ontstaat in een prettige sfeer!

Teams   
Op OBC Elst werken we met een mavo 
en havoteam. Binnen dit team werken 
mentoren, lesgevers en onderwijs
ondersteuners nauw samen om jou zo 
goed mogelijk te begeleiden.   

Teamleider mavo: 
Menno van der Ree 

Teamleider havo: 
Tanja Thomas 

Directeur: 
Charles Lohnstein
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ONS AANBOD
Op onze school kun je terecht 
voor de niveaus mavo en havo.

BRUGKLASSERS 
AAN HET WOORD
Onze brugklassers vertellen hun 
verhalen en geven je tips.

EN ER IS MEER...
Naast het reguliere programma 
biedt OBC Elst nog vele extra’s.

KOM VERDER!
Hier vind je meer informatie 
over onze open dag, de mini
lessen en hoe je je inschrijft 
op onze school.
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COVID-19   
OBC Elst houdt de 
ontwikkelingen en RIVM
richtlijnen rondom het Covid19 
virus nauwlettend in de gaten. 
Wij houden jou en je ouder(s)/
verzorger(s) op de hoogte van 
alle maatregelen die wij op 
school treffen.

3
WELKOM!
OBC Elst: dé plek om het beste uit jezelf te halen!



GOED LEREN  
BEGINT BIJ LEKKER 
IN JE VEL ZITTEN

Iris Konings, docent 
lichamelijke opvoeding, 
economie & mentor    
“Houd jij van sport, muziek of 
kunst? Ben je een techneut of 
heb je een talenknobbel? Er 
is op onze school van alles te 
kiezen. Per week kies je twee 
KWT’s. Dit is voor een periode 
van 4 weken. KWT houdt in dat  
je Keuze hebt in je Werk Tijd. 
Ga je jezelf ergens extra in ver-
diepen? Ga je je verbreden? Of 
wil je juist vakken bijspijkeren? 
Het is allemaal mogelijk!”

Een fijne schooltijd 
Goed leren begint allereerst 
bij lekker in je vel zitten. Je 
krijgt daarom sterke bege-
leiding van je mentor en de 
docenten. Naast de regulie-
re lessen is er ruimte voor 
projectonderwijs, sporttoer-
nooien en buitenschoolse 
activiteiten.

Taal, rekenen en welzijn  
Alle brugklasleerlingen worden aan het begin van het schooljaar getest op het 
gebied van taal en rekenen. Wanneer blijkt dat je iets lastig vindt, krijg je extra 
ondersteuning. Alle brugklasleerlingen vullen ook de schoolvragenlijst in.  
Hierbij wordt gekeken naar het welzijn van de 
leerling op school. Voel jij je prettig op school? 
Heb je misschien extra aandacht nodig? Wanneer 
het nodig is, bieden we speciale hulp aan.

Harro Zeelenberg, 
Coördinator leerjaar 1   
“Als coördinator ben ik verant-
woordelijk voor het onderwijs 
in klas 1. Ik ben aanspreekpunt 
voor jou als leerling maar ook 
voor jouw mentor. Het is mijn 
taak om ervoor te zorgen dat 
alles goed loopt en dat de 
docenten en mentoren hun 
werk kunnen doen. Ik kijk 
er naar uit je te ontmoeten. 
Samen gaan we er een mooie 
tijd van maken op OBC Elst!”  
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OBC Elst, dan zeg je... 
  Duurzaam en overzichtelijk schoolgebouw,  

een optimale leeromgeving!
 Persoonlijke aandacht 
 Toekomstgericht onderwijs 
  Het maximale uit jezelf halen, prestatiegericht 

   Speciale onderwijsprogramma’s 
Talentontwikkeling: STEAM, KWT,  
Cambridge English, DELF Français en  
Goethe Deutsch



“Je staat er  
niet al leen voor”

Uitgebreide sport-
mogelijkheden
Bewegen is leuk en gezond! 
OBC Elst stelt jou dan ook 
ruim in de gelegenheid om 
extra te sporten buiten de 
gewone gymlessen om. 
Regelmatig organiseren we 
sportdagen en toernooien en 
in de pauzes vinden streetsoc-
cer- en floorballtoernooien 
plaats. Ook doen onze leer-
lingen mee aan de Olympic 
Moves, een sporttoernooi met 
middelbare scholen in heel 
Nederland.

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 basis-
school geeft jou voor 1 maart een schooladvies. Het schooladvies 

van de basisschool is leidend om te bepalen op welk niveau je start. 
De eindtoets wordt in april/mei afgenomen en kan de uiteindelijke 
plaatsing nog beïnvloeden. Een aanmelding is pas compleet wan-

neer het aanmeldingsformulier, het originele en ondertekende 
adviesformulier en het overstapdossier (waaronder het onder-

wijskundig rapport) volledig ingevuld en ingeleverd zijn. 

Voor meer informatie:  
zie website en aanmeldingsformulier. 

Thijs Boonstra,  
mentor en docent 
lichamelijk opvoeding   
“Het fijne van onze school is 
dat, vanaf het moment dat je 
hier binnen stapt, wij persoon-
lijke aandacht voor je hebben. 
Zodra je voor onze school hebt 
gekozen word je eerst uitgeno-
digd voor een kennismakings-
middag, waarbij je je nieuwe 
klasgenoten en mentor leert 
kennen. Natuurlijk is dat best 
spannend! Als na de vakantie 
het nieuwe schooljaar start, 
zullen veel dingen best even 
wennen zijn. Elk uur een ande-
re leraar of lokaal, allemaal 
nieuwe vakken en natuurlijk 
een nieuwe klas. Als mentor 
help ik je bij al deze nieuwe 
indrukken en ervaringen. 
Wanneer er met jou tijdens 
het schooljaar iets niet goed 
gaat, sta ik altijd voor je klaar. 
Verder zorg ik dat iedereen in 
de klas elkaar snel leert ken-
nen. Daarbij helpt het brug-
klaskamp natuurlijk heel erg! 
Lekker drie dagen met de klas 
weg en leuke dingen doen: 
wedden dat je een hoop nieu-
we vrienden en vriendinnen 
leert kennen?!”
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Paul Baaijens, docent 
STEAM en Frans    
“Ik werk al jaren op OBC Elst 
als docent Frans en nu ook 
als docent STEAM. Ik zie het 
als een uitdaging om mijn 
lessen zo leuk en afwisselend 
mogelijk voor jullie te maken! 
STEAM is een geweldig vak dat 
heel goed past bij deze tijd. Er 
valt bij dit vak veel te kiezen! 
Van het leren programmeren 
tot het bewerken van foto’s in 
Photoshop. Het kan en mag 
allemaal bij STEAM!”

VAN MAVO, HAVO TOT  
EEN COMBINATIE KLAS  

ONS AANBOD

Mavo  
De theoretische leerweg noemen wij op 
OBC Elst de mavo. Dit is een opleiding 
van vier jaar en deze bereidt jou voor op 
het middelbaar beroepsonderwijs en de 
havo. Binnen de mavo volgen de leerlin-
gen in de bovenbouw zes theorievakken. 
Indien mogelijk stimuleren wij jou een 
keuze te maken voor een extra vak. Bij 
voldoende belangstelling kun je ook 
de vakken muziek en beeldende vorm-
geving als examenvak kiezen. Aan het 
einde van het derde leerjaar kies je uit 
één van de volgende profielen: 
 Economie & Ondernemen 
 Zorg & Welzijn 
 Techniek 
 Groen

Havo 
De havo heeft een duur van in totaal 
vijf jaar, waarin we jou voorbereiden op 
een vervolgstudie op het hbo. Aan het 
einde van het derde leerjaar maak je 
als havoleerling een keuze uit deze vier 
profielen: 
 Cultuur & Maatschappij 
 Economie & Maatschappij 
 Natuur & Gezondheid 
 Natuur & Techniek 

Mavo/havo klas 
Naast mavo en havo bieden we ook een 
combinatieklas aan. In combinatieklas-
sen zitten leerlingen van wie het niveau 
nog niet helemaal duidelijk is. In deze 
klassen bereiden we je voor op doorstro-
ming naar de mavo of de havo. Je krijgt 
voornamelijk les op havoniveau.

Leerlingvolgsysteem 
OBC Elst maakt gebruik van het digi-
tale systeem Magister. Op deze manier 
blijven jouw ouder(s)/verzorger(s) 
en jij via een persoonlijk account op 
de hoogte van behaalde toetscijfers, 
actuele roostergegevens en absen-
ties. Binnen Magister werken we ook 
met de ELO: de Elektronische Leer 
Omgeving. In de ELO kunnen jouw 
ouder(s)/verzorger(s) en/of jij bijvoor-
beeld huiswerk, lesnotities, opdrach-
ten, verwijzingen naar websites en 
nog vele andere zaken zien. 

Begeleiding 
Goede begeleiding vinden we erg 
belangrijk op onze school. Wanneer 
dat nodig is, zullen we in overleg met 
jou en jouw ouder(s)/verzorger(s)  
kijken welke extra begeleiding je 
precies nodig hebt.  We hebben vele 
deskundigen in huis die jou op allerlei 
gebieden kunnen helpen. Bijvoorbeeld 
onze dyslexiecoach, die jou onder-
steunt wanneer je dyslexie hebt. 

Onderwijs maken we samen 
Een goede samenwerking tussen de 
school en jouw ouder(s)/verzorger(s) 
is heel belangrijk. De kleinschaligheid 
van OBC Elst zorgt voor korte lijnen. 
Zo kunnen we jou goed volgen en 
begeleiden. In dit kader vinden we 
de mening en wensen van ouder(s)/
verzorger(s) enorm waardevol. Daarom 
komt eenmaal per rapport periode 
een groep contactouders samen om 
allerlei schoolzaken met de directie te 
bespreken.
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BRUGKLASSERS A/H WOORD

Melle en Merijn 
(De Elstar en De Kameleon) 

“Wij vinden de eerste vier weken hartstikke goed gaan! 
We hadden al leen veeeeel meer huiswerk verwacht. Onze 
leukste vakken tot nu toe: gym, ST EAM, Engels en de 

pauze natuurlijk! We hadden niet zo veel vrienden die vanuit 
groep 8 ook hier naartoe gingen, maar we zijn al hele goeie 
vrienden met nog een paar anderen geworden. Wij v onden 
kamp het leukste tot nu toe. We hadden geluk tijdens 

kamp dat het Nederlands elftal moest spelen!”

Chelie (Sint-Jozefschool)

“Brugklaskamp was erg gezel lig! 
We hebben veel leuke dingen gedaan, 
het waren topweken. Huiswerk is wat 

minder leuk.”

In de brugklas ga je aan het begin van het schooljaar op 
kamp. Zo leer jij je klasgenoten, je mentor en een deel van 
de docenten snel kennen. In alle leerjaren worden vele 
activiteiten georganiseerd waar je (meestal) vrijwillig aan 
deelneemt. Heel leuk, want wat dacht je bijvoorbeeld van 
een survivalkamp in de Ardennen, skiën in Oostenrijk of een 
stedentrip? Daarnaast zijn er verschillende activiteitenweken 
met o.a. thematische projecten, excursies en museumbezoek.  

Wij hebben onze brugklassers gevraagd iets over hun eerste 
ervaringen op school te vertellen. Hiernaast staan hun 
uitspraken, meningen en tips!

* Activiteiten en excursies zijn i.v.m. Covid-19 onder voorbehoud.

Melanie (Sunte Werfert) 

“Brugklaskamp was gaaf en de docenten 
zijn erg aardig! Het is een hele leuke 
school en ik ben blij met mijn keuze.”

Lotte (De Wegwijzer)

“Brugklaskamp was superleuk, de docenten 
zijn superlief en de vakken gaan supergoed. 

Ik heb leuke vrienden en vriendinnen.”  
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“ST EAM  
is uitdagend en 

toekomstgericht”

Bram Glaser, 
docent Engels  
“Ik ben docent Engels op OBC 
Elst, een school met een pretti-
ge werk- en leersfeer. Met veel 
plezier geef ik het vak Engels. 
Ik vind het prachtig dat ik kan 
zorgen voor een betere beheer-
sing van deze mooie wereld-
taal bij onze leerlingen.”

EN ER IS MEER...

BENUT JE TALENTEN! 
Naast de reguliere opleidingen bieden we ook enkele 
bijzondere programma’s/extra’s aan op OBC Elst.

KeuzeWerkTijd (KWT)  
In leerjaar 1 en 2 krijg je twee uur per week KeuzeWerkTijd 
(KWT). Dit houdt in dat je tijdens deze uren extra begelei-
ding of verdieping kunt krijgen in een vak. Deze uren kun-
nen ook ingevuld worden met een aanvullend programma 
zoals FIT (sport/dans), muziek, kunst, gamemaking of Lego 
Mindstorms.

STEAM  
Sinds enkele jaren biedt OBC 
Elst het uitdagende en toe-
komstgerichte programma 
STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts & Mathematics). Met dit programma berei-
den wij jou op een aantrekkelijke manier voor op de multimedi-
ale samenleving. 

STEAM bestaat grofweg uit drie domeinen: Media, Design 
en Coding. Binnen het onderdeel Media besteden we veel 
aandacht aan bewustwording van het online gedrag 
en komen thema’s als identiteitsfraude, cyberpes-
ten, phishing en juist smartphonegebruik aan bod. 
Binnen het domein Design leren we jou van alles 
over zowel het multimediaal als grafisch ontwerpen, als over 
het 3D-ontwerpen. De 3D-printer achterin de klas kan jouw ont-
werpen vervolgens zelfs tot leven brengen! Creatief denken en 
samenwerken zijn vaardigheden die binnen dit domein zeker een 
rol gaan spelen, net zoals bij het laatste domein, Coding. Binnen 
Coding zetten we samen de eerste stappen in de wereld van het 
programmeren. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je zelf een game kunt 
ontwikkelen of hoe je een robot kunt aansturen.
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Goethe Deutsch
Daarnaast bieden we in havo 3 een 
verdiepingsslag in Duits. Leerlingen die 
hiervoor slagen krijgen een internatio-
naal erkend taaldiploma, het Goethe-
Zertifikat.

Met al deze talen(ten)programma’s kun 
jij de hele wereld aan!

TAALTALENT? 
Cambridge English
Het Engels is een van de belangrijkste wereldtalen. 
De kans dat jij je in de toekomst internationaal 
gaat oriënteren wordt steeds groter. Een goede 
beheersing van de Engelse taal is daarbij van 
groot belang. Mavo- en havoleerlingen kunnen 
daarom het talentenprogramma Cambridge 
English in leerjaar 1 en in het examenjaar volgen.
Met Cambridge English gaan we dieper in op het 
vak, waardoor je de taal nóg beter gaat beheersen. 
Na een aantal maanden twee keer in de week 
Cambridge English te hebben gevolgd, leg je de 
officiële examens af op het gebied van lezen, luis-
teren, schrijven en spreken. Na succesvolle afron-
ding ontvang je een officieel (wereldwijd) erkend 
certificaat van Cambridge.

DELF Français
Op OBC Elst kun je in het eerste leerjaar van 
mavo en havo DELF Français volgen. Het Diplôme 
d’études en langue française (DELF) is net als 
het Cambidge English een internationaal erkend 
diploma.



OPEN DAG  
Tijdens onze open dag op woensdag 
19 januari 2022 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. 

MINILESSEN 
Naast de open dag zijn er ook 
minilessen. Tijdens de minilessen mag jij 
een halve dag meelopen op onze school. 
Je kunt minilessen volgen op donderdag 
9 december 2021, maandag 17 januari 
2022 en woensdag 2 februari 2022.

Meer informatie vind je op onze 
website.

AANMELDINGSAVOND
Inschrijven kan vanaf nu, tijdens de 
open dag of op de aanmeldings-
avond op woensdag 9 maart 2022. 
Uiteraard is er op deze avond ook 
nog ruimte om vragen te stellen.

KOM VERDER!

OBC Elst is onderdeel van de 
Scholengroep Over- en Midden-
Betuwe. Meer informatie vind  
je op www.sgomb.nl.

OBC Elst 
Bussel 2-4 
6662 VZ Elst  
T (0481) 36 65 55 
E elst@overbetuwecollege.nl  
I www.obc-elst.nl

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.

In verband met Covid-19 zijn 
de minilessen, de open dag en 
de aanmeldingsavond onder 
voorbehoud. Het kan zijn dat 
deze niet of aangepast door 
kunnen gaan. Houd daarom 
goed onze website in de gaten 
voor meer informatie.

MINILESSEN 
donderdag 9 december 2021,
maandag 17 januari 2022 en
woensdag 2 februari 2022 

“Kom je met ons 
kennismaken?”

OPEN DAG 
woensdag 19 januari 2022
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Nieuwbouw 
Vanaf november betreden we het 
nieuwe schoolgebouw aan de 
Bussel in Elst. Bij de bouw van de 
nieuwe school zijn duurzaamheid 
en functionaliteit belangrijke 
aandachtspunten geweest. We 
blijven een kleinschalige school 
met persoonlijke aandacht voor 
iedere leerling. Het gebouw 
beschikt over de laatste 
functionaliteiten in een mooie 
en inspirerende omgeving. Ben je 
benieuwd naar onze school?  
Kom eens langs!  
 
www.obc-elst.nl/nieuwbouw
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VOLG ONS!

www.obc-elst.nl

MINILESSEN 
donderdag 9 december 2021,
maandag 17 januari 2022 en
woensdag 2 februari 2022 colofon

Redactie PR & Communicatie
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
Verspreiden Enzo, Bemmel




