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Oelbert, altijd een stap verder
Wil je naar de beste vwo-school in de regio?  
Dan kies je zeker voor het Sint-Oelbertgymnasium. 
Het Oelbert is een zelfstandig gymnasium.  
Dat betekent dat iedereen dezelfde opleiding doet 
en dat we altijd nét een stap verder gaan.  
Je docenten dagen je uit, leren je kritisch na  
te denken, je mening te onderbouwen met  
argumenten en verder te zoeken. Daar heb je je 
hele leven plezier van. 

Wat je op het Oelbert ook leert is uitdagingen 
aangaan, verder te gaan dan het minimum, door-
zetten en goed plannen. Toneel, leerlingenraad, 
sport, filosofie, debat, masterclasses... Je kunt het 
allemaal doen op school, naast je schoolwerk.  
Jij ook!

Het is fantastisch dat we een kleine school zijn. 
Bijna iedereen kent elkaar. Je leert in een ontspan-
nen, leuke omgeving met vertrouwde docenten die 
dicht bij je staan.
Het Oelbert is een school waar je jezelf kunt zijn. 

Ben je nieuwsgierig? Wil je best graag leren? Wil je leuke 
vrienden maken? Dan pas je helemaal op het Oelbert!



Persoonlijk  onderwijs
Je voelt je op het Oelbert snel thuis. Omdat je er 
ruimte krijgt om jezelf te zijn en te doen waar je 
goed in bent. Dat kan, omdat we klein zijn en je al 
snel goed kennen.

Kleine school
Het Oelbert is van iedereen. Dat merk je aan de 
ontspannen sfeer. Leerlingen zitten buiten, werken 
in de mediatheek, de aula, lokalen of de huiswerk-
ruimte. Ze overleggen met docenten in de kantine 
(Agora), repeteren voor een optreden of zijn aan 
het sporten. 

Flexibele school
Op het Oelbert kan veel. Omdat we een kleine,  
veilige school zijn waar leerlingen en docenten 
dicht bij elkaar staan. Speel je mee in het regio-
team waterpolo of zit je op het conservatorium? 
Dan passen we je rooster aan. 

Kun je het aan, dan doe je meer.  
Heb je hulp nodig, dan krijg je die.



Oelbert, altijd een stap verder
Wat wil jij leren?
We doen hier altijd meer dan het normale vwo-
programma, in de lessen en daarbuiten. Voor jou 
is daarom veel te kiezen: wat denk je van een 
masterclass koken, circustechnieken, photoshop of 
‘potjeslatijn’? Ga je debatteren, in de schoolband, 
Chinees leren, meedoen met de Olympiades of 
toneelspelen? 

Sprinturen
Je kunt ook extra vakken doen, zoveel je wilt.  
Is er geen ruimte voor op je rooster? Dan sprokkel 
je gewoon: je ruilt uren van vaste vakken in voor 
lesuren van extra vakken. Heb je veel ‘lotgenoten’ 
voor een bepaald vak, dan kun je naar het speciale 
‘sprintuur’.

Knipkaart voor speciale projecten
Heb je nog meer uitdaging nodig? Dan krijg je 
een knipkaart met drie lesuren die je zelf inplant 
voor speciale projecten. Wat vind je van onderzoek 

doen, een game ontwerpen, een boek schrijven of 
een onderneming opzetten? Alle projecten worden 
begeleid door vakdocenten.

Oelbert-Huiswerk-Klas
Elke dag van 14.45-17.00 uur is onze huiswerkklas. 
Ben je snel afgeleid, heb je thuis niet zo’n fijne 
werkplek? Dan is de O-H-K wel wat voor jou.  
Daar kun je in alle rust zelfstandig leren, onder 
toezicht van een docent. Heb je bijles nodig kun 
je bovendien de hulp van een bovenbouwleerling 
(een tutor noemen we die) inroepen. De O-H-K is 
gratis. Je kunt elke dag je huiswerk dus op school 
doen, met toezicht. Soms, als je resultaten minder 
zijn, moet je naar de O-H-K, maar daar is in klas 1 
nooit sprake van.

Steunlessen
Elke dag is er een extra docent in de O-H-K die je 
kan helpen met speciale studievaardigheden: vind 
je het moeilijk om woordjes te leren of om hoofd-

zaken van bijzaken te onderscheiden (wat is nou 
echt belangrijk en wat niet?) of weet je niet hoe 
je natuurkundeopgaven moet maken? Vraag de 
steunlesdocent om hulp. 

Persoonlijk  onderwijs

Extra vakken, topsport,  
conservatorium... Hier kan veel, 
omdat we je kennen! 



Kritisch en analytisch denken, 
woordenschat, grammatica en 
algemene kennis kun je meteen 
gebruiken: bij de talen èn bij de 
bètavakken. 

Klassiek



Oelbert, altijd een stap verder
Latijn en Grieks leren. Het lijkt zo overbodig.  
Maar vergis je niet! Alles wat je leert bij de  
klassieken heeft te maken met de tijd waarin je  
nu leeft. En het allermooiste is dat de ze perfect 
passen in onze snelle internetwereld.

Onafhankelijk denken
Je kunt alles vinden op het internet. Maar klopt de 
informatie ook? Wat staat er eigenlijk precies?  
Is het waar wat daar wordt beweerd? Om die  
vragen te kunnen beantwoorden moet je  
analytisch denken, nauwkeurig letten op elk detail, 
betekenis achterhalen. Dat leer je bij Grieks en 
Latijn. Klassieke talen leren is eigenlijk vooral leuk, 
intelligent puzzelen. Je combineert grammatica  
en woordbetekenis en bent heel precies bezig.  
Net zoals een chirurg of een jurist.  
Dat helpt je ook bij alle andere vakken!

Doorzetten en concentreren
Snel zappen, snel zoeken op je iPhone, snel muziek 
downloaden. Door de digitalisering lijkt het wel 
of alles in een paar seconden is op te lossen. Maar 
voor sommige problemen heb je doorzettings-
vermogen nodig en concentratie. Eigenschappen 
die een topsporter ook nodig heeft, of een onder-
zoeker, een arts, een psycholoog of een rechter. 
Daarvoor moet je dus trainen. En dat leer je bij ons 
op school. 

De klassieken maken je een wereldburger!
Onze cultuur is een erfenis van de klassieke cultuur.  
Heel je leven is ermee doordrenkt: gebouwen,  
literatuur, de taal van artsen en biologen, het 
toneel, debatten van politici en andere grote 
sprekers, filosofie, kunst... De klassieken nemen je 
mee naar onze roots. Je maakt kennis met mythes, 
beroemde verhalen en universele ideeën. Die nog 
net zo gelden als tweeduizend jaar geleden en die 
maken dat je meer begrijpt van literatuur, kunst, 
architectuur en van mensen, overal in de wereld. 

Naar Rome en Griekenland
Onze reizen naar Griekenland of Rome zijn  
onvergetelijk! Je gaat het leven van de oude  
Grieken en Romeinen zelf beleven. Je bekijkt 
opgravingen, gebouwen en kunst, met je docenten 
als gids.  
En natuurlijk heb je ook de tijd om je in het  
moderne Griekse en Italiaanse leven te storten...

in een digitale wereld



Lukt het leren niet zo goed? 
Dan ga je naar de steunles 
studievaardigheden.

Speciale



Oelbert, altijd een stap verder
Op het Oelbert voel je je snel ‘een van ons’. Kies je 
voor het Oelbert, dan hoor je erbij. Met je eigen 
talenten en je meer en minder goede kanten.  
Wij geven je de begeleiding die bij jou past.

Persoonlijke mentor 
Iedere leerling heeft een persoonlijke mentor.  
Die leert je studievaardigheden, praat met jou en 
je klas, is het eerste aanspreekpunt voor je ouders 
en is er ook voor de leuke dingen, zoals klassen-
feesten en excursies.

Hoe gaat het met je?
We zien je veel, kennen je en praten met je.  
Daarnaast vul je ook regelmatig vragenlijsten in  
en houden we onderzoeksgesprekken. Zo weten 
we hoe het met je gaat: ben je faalangstig of  
dyslectisch, mis je zelfvertrouwen? Hoe gaat  
het met je verbale, wiskundige en ruimtelijke  
intelligentie? En hoe zit het met je motivatie?  
Ben je misschien hoogbegaafd? We komen snel  
in actie!

Plusmentor
Misschien heb je geen ‘rugzakje’ maar kun je wel 
wat intensievere begeleiding gebruiken? Omdat je 
misschien wat te makkelijk denkt over je school-
werk, of als je juist versneld de school doorloopt. 
De plusmentor stelt een plan van aanpak op en 
blijft je volgen. Je meldt je elke dag om te vertel-
len hoe het gaat, met je agenda. Samen plan je je 
(huis)werk.

Persoonlijke coach
Die geeft je – als je een handelingsplan hebt -  
speciale, intensieve begeleiding en praat met je  
ouders en docenten. Wordt het je soms wat te 
zwaar op school, dan staat je persoonlijke coach 
voor je klaar.

Leerlingen uit klas 4 of 5 ‘met vleugels’.
In de eerste klas word je met raad en daad  
geholpen door Engelbewaarders, leerlingen uit 
de bovenbouw. Ze kregen hun ‘vleugels’ na een 
snelcursus sociale vaardigheden en gespreks- 
technieken. Je kunt altijd bij hen terecht. 

Ouders
Je ouders/verzorgers zijn heel belangrijk voor jou 
en voor ons. Ze willen graag weten hoe het met je 
gaat. En wij vinden het belangrijk ze te betrekken 
bij wat op school gebeurt. We organiseren ouder-
avonden, thema-avonden en nodigen je ouders uit 
bij veel activiteiten. Over speciale of extra intensie-
ve begeleiding overleggen we altijd met je ouders.

aandacht en begeleiding

Wie is jouw Engelbewaarder?

Speciale



Je komt hier natuurlijk niet alleen om te leren! 
Kunst, cultuur en sport horen net zo bij het  
Oelbert als wiskunde, Nederlands en Latijn.  
We organiseren veel sportactiviteiten, spelen 
toneel, maken muziek, debatteren, dansen,  
kijken film, gaan naar musea, maken gedichten,  
bezoeken theaters, feesten, ontwerpen en  
tekenen. Het bruist op het Oelbert!

Sport en denksport
Dichtbij de school hebben we onze eigen sport-
veld – in het groen – en de kunstgrasvelden van de 
hockeyclub. Daarop zijn we van maart tot oktober 
te vinden.

Creatief  & sportief



Oelbert, altijd een stap verder
Creatief  & sportief

Kerstgala, schoolfeesten, Sinterklaasviering, Valentijnsactie, Oelbertdag, goede doelen-
acties. We feesten veel en vaak op het Oelbert en organiseren heel veel activiteiten.  
Je merkt het vanzelf.

En onze gymzalen zijn op wedstrijdformaat!  
We trainen enthousiast voor de grootste school-
wedstrijdcompetitie van Nederland, de Mission 
Olympic (en winnen altijd prijzen), organiseren 
(zaal)voetbaltoernooien en doen aan basketballen, 
volleyballen, skiën, zwemmen, fitnessen, tennissen 
en honkballen. 

In de derde ga je hiken in de Ardennen: de weg 
zoeken met een kaart of gps-systeem, slapen in de 
openlucht en abseilen (voor wie durft).

Gebruik je liever je hoofd dan je lichaam, werp je 
dan in de strijd bij de provinciale schaakwedstrijden.  
We hebben altijd een paar teams die meedoen. 

Toneel 
We gaan kijken naar toneelproducties, maar we 
gaan zelf ook op de planken. Ons jaarlijkse grote 
toneelstuk is een onvergetelijke Oelbertervaring, 
met muziek, dans, decorbouw en grime.
Traditioneel is de uitvoering in theater De Bussel. 
Je krijgt op het Oelbert trouwens ook workshops 
‘licht en geluid’ in het Chassétheater.

Muziek, dans, cabaret
Alle ‘performers’ kunnen laten zien en horen wat 
ze waard zijn tijdens ‘Oelbert on Stage’. Cabaret, 
dans, moderne muziek, mime, zang... alles kan.  
Tijdens ‘Oelbert goes classic’ zijn de klassieke  
musici (leerlingen én docenten) aan de beurt.



Met ons schooltoneel staan we in het Oosterhouts theater!



Creatief & sportief
Film
Bij films is het net als bij literatuur, poëzie en 
klassieke muziek: je leert ze meer waarderen, 
naarmate je er meer van weet. Daarom draaien en 
bespreken we regelmatig mooie, belangrijke films. 
Vooral in de vergaderweken, als je een verkort 
rooster hebt..

Leerlingenraad en VITA
Wie worden de bestuursleden van de leerlingen-
raad? Elk jaar breekt een echte verkiezingsstrijd uit 
met poster, flyers en debatten. De leerlingenraad 
organiseert spetterende leerlingenfeesten, 
sportieve en culturele activiteiten en is gespreks-
partner voor de schoolleiding.

Heb je ambities op het gebied van schrijven, vorm-
geving, fotografie of poëzie ga dan in de redactie 
van VITA, ons leerlingenblad. Menig Oeltertaan 
heeft hier de basis gelegd voor een mooie carrière 
in de journalistiek.

Debatteam
Doe mee met het Debatteam en je leert de fijne 
kneepjes van het debatteren. We hebben al veel 
debatten gewonnen met scherpe formuleringen 
en ijzersterke argumenten!



Met het Cambridge English Proficiency Certificate kun je zelfs op Harvard terecht.

Internationale solidariteit op de Alpe d’Huez: in 2012 heeft een Oelbertteam 
meegedaan aan de Alpe d’HuZes. Eén leerling heeft die berg zelfs 6 keer  
opgefietst voor het goede doel, de kankerbestrijding. 



Oelbert, altijd een stap verder
Wat je ook gaat doen na je eindexamen, de wereld 
is straks jouw werkterrein. Daarom gaan we met 
jou de grens over, in en buiten de les.

Het buitenland in de les
‘Facebook’ ‘Europa’, ‘globalisering’, ‘internet’, ‘IMF’, 
‘United Nations’. Je hoeft maar één blik in de krant 
te werpen en je weet dat ‘de wereld’ grote invloed 
heeft op je bestaan. En dat wordt zeker meer, of je 
nu in de politiek gaat, medicus, kunstenaar, onder-
nemer, wetenschapper, docent, diplomaat of jurist 
wordt. Daarom laten we je bij bijna alle vakken 
kennismaken met ‘het buitenland’. Je leert over  
andere culturen, godsdiensten, economieën en 
talen. Je leest, surft op het net en duikt in de  
theorieën van filosofen en wetenschappers.  
Zo krijg jij grip op de wereld.

Engels op internationaal niveau 
Alle vreemde talen (Engels, Frans en Duits) krijg je 
hier op een hoog niveau. Vind je taal echt leuk en 
ben je goed in Engels, dan kun je in klas 2 beginnen 

met Cambridge English. Wil je nog meer, dan ga je 
niet alleen voor het First of Advanced Certificate, 
maar ook nog voor het Proficiency Certificate. Het 
Oelbert is het examencenter voor de hele regio, de 
examens doe je gewoon hier op school. Cambridge 
English wordt internationaal erkend. Je kunt dus zo 
naar een universiteit in het buitenland. 

Chinees
China speelt een steeds grotere rol in de wereld. 
Economisch en politiek is deze grootmacht niet 
meer weg te denken. Jij krijgt de kans om in klas 4 
en 5 kennis te maken met de taal en de cultuur van 
China. Schrijven, lezen, gesprekken voeren in het 
Chinees, jij kunt dat straks!

In een Engels gastgezin
Volg je Cambridge English, dan ga je al in klas 2 naar 
Londen. Niet zomaar als een toerist. Je draait mee in 
een gastgezin, proeft de cultuur en spreekt Engels. 
Op je programma staan onder andere het British 
Museum, Greenwich Observatory, een cruise op de 
Theems en een theatershow op West End. 

Reizen en uitstapjes
Er staan hier heel wat reizen op het programma: 
in Nederland (Den Haag, Leiden, Breda) en over de 
grens. In klas 2 ga je naar Xanten, in klas 3 naar de 
Ardennen. In klas 4 naar Aken of Lille en in klas 5 
beleef je een onvergetelijk reis naar Italië of  
Griekenland. Goed voor je talenkennis én je  
ontwikkeling.  

Digitaal de grens over
Wat leer je bij natuurkunde in Japan? Eten  
Amerikanen echt zo slecht als wij denken?  
Zijn Indiërs echt zo goed in wiskunde? Hoe is het 
als je moet leven in een land waar bevolkings-
groepen met elkaar vechten? 

Internationaal



Onderzoek en wetenschap
Grote kans dat jij na je examen naar een  
universiteit of hogeschool gaat. Daarom maken 
we je nu al vertrouwd met onderzoek en weten-
schap. We experimenteren, analyseren, duiken 
– letterlijk – in de modder en doen mee aan heel 
veel wedstrijden. 

Leren onderzoeken 
Hoe doe je onderzoek? Hoe zet ik een proef op? 
Wat mag wel, wat mag niet? Hoe maak ik een 
onderzoeksverslag? Dat leer je op het Oelbert door 
zelf onderzoek te doen, aan de hand van (practicum) 
proeven en opdrachten. Hoe zit het bijvoorbeeld 
met de verbranding in je lichaam en je uithou-
dingsvermogen tijdens een conditietraining?
De computer speelt op het Oelbert een bijzondere 
rol bij onderzoeken: als tekstverwerker, meet-
apparaat én je baas. 

Echt veldonderzoek
In klas 4 ga je naar het Geuldal in Limburg. Al meer 
dan twintig jaar doen we daar langlopend veld- 

Bij de internationale Kangoeroewedstrijden voor  
wiskunde en rekenen vallen we altijd in de prijzen!



Onderzoek en wetenschap
Oelbert, altijd een stap verder
onderzoek samen met de afdeling geomatics van 
de Universiteit Delft. We brengen het gehele  
gebied historisch, geologisch, taalkundig en  
biologisch in kaart. En met resultaat! Wij leverden 
de gegevens voor nieuwe stroomtheorieën en  
wetenschappelijke publicaties. Dat is pas leren! 

Wetenschappelijk experimenteren
Bij scheikunde, natuurkunde, biologie en ANW  
(algemene natuurwetenschappen) doe je vanaf 
het begin veel met je handen (en je hersenen).  
Je ontwerpt bijvoorbeeld een katapult die echt 
doel treft, maakt een lekkere borrel uit wijn en bier, 
vuurwerk dat goéd werkt en een apparaat dat kan 
koken met licht. Onze methode: net zoals bij het 
Natlab van Philips. Hypermodern.

Samen met de universiteit
We werken samen met verschillende universitei-
ten. Zij hebben de kennis en de instrumenten om 
je nog beter te laten zien wat wetenschap is. Je 
mag proefstuderen in Eindhoven en Tilburg. En je 

kunt meedoen met het Pre-University College van 
Eindhoven. Je volgt in klas 5 en 6 colleges, terwijl je 
nog op het Oelbert zit en je maakt je profielwerk-
stuk op de universiteit.

De KNAW-Onderwijsprijs
Deze prijs ging in 2011 naar twee Oelbert-leerlingen 
voor het profielwerkstuk ‘De uitspraak van de  
letter ‘r’. De Koninklijke Nederlandse Academie 
voor Wetenschappen bekroont elk jaar twaalf  
profielwerkstukken met de KNAW-Onderwijsprijs 
voor het beste vwo-profielwerkstuk. 

Olympiades 
Eerst de voorrondes op school en dan naar de  
landelijke finale! We doen altijd mee met Olym-
piades voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde, 
biologie en aardrijkskunde. En we komen heel ver...

Wie zegt dat jongeren geen interesse hebben in 
bètastudies? Op het Oelbert kiest 74% het profiel 
natuur&gezondheid of natuur&techniek. 

In het Geuldal staan we tot onze 
heupen in de modder!



Praktisch 
Op onze school is heel veel te doen en te beleven. 
Kom zelf maar eens kijken.

Wil je het zelf meemaken kom dan naar de  
Proeflessen in januari 2013: op de website staat 
hoe je je kunt aanmelden.

Speciaal voor jou en je ouders/verzorgers  
organiseren we:
Open Avond
1 februari 2013 van 17.00 – 21.00 uur

Kijk ook eens op onze website naar het speciale 
deel voor groep 8: www.oelbert.nl/groep 8

Inschrijven
Met je vwo-advies en een cito-score van 543 kun je 
je inschrijven bij het Sint-Oelbertgymnasium.

Ben je ervan overtuigd dat het Oelbert dé school is 
voor jou en wil je graag leren, maar voldoe je nét 
niet aan de eisen? Dan kom je vast in aanmerking 
voor een gesprek.

Sint-Oelbertgymnasium
Warandelaan 3
4904 PA Oosterhout

Postbus 212
4900 AE Oosterhout

T 0162 447 474
admin@oelbert.nl
www.oelbert.nl
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