basis - kader - mavo - mbo

Actief leren en veel doen
TALENT TOTAAL
MASTERClass Kader
MAVO TOTAAL
Reken en Taal TOTAAL
Mentor/persoonlijke coach
Lwoo
SeeYou
SeeYou

!

VMBO TOTAAL!
Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle
niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en
vooral veel ruimte! De hele dag!

WIE ben je
WAT heb je nodig
WAT DOÉ JIJ GRAAG?

–

Actief leren en veel DOEN op basis, kader, mavo en mbo

–

Eigen kleine én grote ruimtes, met vaste docenten

–

Masterclass: als je meer kunt en wilt

–

Mentor/persoonlijke coach en ontwikkelplan

–

Reken en Taal TOTAAL

–

Mavo TOTAAL

–

Lwoo óók mogelijk op mavo

–

Kiezen voor Economie, Zorg & Welzijn, Techniek

–

Versneld je mbo-diploma halen

–

Talent TOTAAL: Techniek, Theater & Kunst, Media & Reclame,
Sport & Show, Muziek & Dans, Kook & Zo

–

Uitdagende workshops na school!

VMBO TOTAAL!
Actief leren met jou
in het MIDDELPUNT

ACTIEF LEREN en
VEEL DOEN!
Misschien bak je vandaag cupcakes, snuffel je morgen in de duinen en sta
je volgende week met een fotocamera in je handen… Hier leer je actief.
Kleine en grote ruimtes
Op de Clauslaan zie je leslokalen, open ruimtes, ruimtes waar je kunt
koken, tekenen, sporten, bouwen, muziek maken, proefjes doen,
computeren en nog veel meer.
Actieve, afwisselende lessen
De ruimte heeft alles te maken met de manier waarop je hier leert.
Natuurlijk krijg je soms samen les, met een boek of laptop. Maar je gaat
al gauw zelf of in groepjes actief aan de slag, met je eigen opdrachten.
En daarvoor heb je die ruimte in de school nodig.
Ervaringen opdoen, praktisch leren
Eerst wiskunde en dan met dozen en spiegels zien wat symmetrie is.
Of naar de keuken om een deciliter af te meten en te koken.
Praktisch leren vinden we heel belangrijk.
Binnen en buiten de school
Rekenen kun je ook op de markt. In een sloot lééft wat je bij mens
& natuur leert. Buiten de school is oneindig veel ruimte om te ervaren
en te ontdekken. Daarom zijn we daar zo actief!

Zeven docenten
DIE JE GOED KENNEN
ZORGEN twee jaar
voor AL je lessen

Onze examenresultaten zijn
GEWELDIG: MAVO 95%,
KADER 95% EN BASIS 95%

HOE GAAT HET
MET JE?
VMBO TOTAAL gaat over leren én ontwikkelen. Daarom kennen we je goed en krijg je
veel aandacht en de begeleiding die bij je past.
Dit doen we:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

We praten veel met jou, je ouders en je juf of meester van de basisschool.
Je krijgt een mentor/persoonlijke coach en je eigen ontwikkelplan.
Elke dag start met je mentor/persoonlijke coach en je eigen groep op je vaste plek.
Zeven docenten die je goed kennen, zorgen twee jaar voor al je lessen.
Ook na de lessen zijn we op school voor jou.
In je ontwikkelplan staat precies hoe jij je ontwikkelt en wat jij belangrijk vindt.
Dit ontwikkelplan gebruik je bij de rapport- en ontwikkelgesprekken met je coach en
je ouders.
Heb je meer hulp of meer uitdaging nodig, dan krijg je die.
We hebben speciaal opgeleide docenten die je helpen bij dyslexie, dyscalculie en
faalangst.
Zo nodig schakelen we, in overleg met je ouders, deskundigen van buiten in.

Reken en taal
TOTAAL
Bij bijna alles wat je doet heb je taal en rekenen nodig. Daarom werken
we daar hard aan in álle lessen. We praten veel en lezen veel.
Op je rooster staan speciale taal- en rekenlessen. We toetsen hoever je
bent en wat jij precies moet leren. Als het nodig is, krijg je ook nog
steunlessen.

We PRATEN veel en
LEZEN veel

Taalplus
Zou je mavo of havo kunnen doen, maar lukt dat niet vanwege
taalachterstand? Dan kun je op de Clauslaan meedoen met Taalplus.
Je krijgt dan:

–
–

Individuele ondersteuning door een taalcoach bij Nederlands en andere
lessen.
Speciale Taalplus-lessen.

Je juf of meester kan je aanmelden voor Taalplus.
NT2
Woon je nog geen twee jaar in Nederland? En heb je minder dan twee
jaar Nederlands geleerd? Dan kom je in onze NT2-klas.

MASTERCLASS
Kader
Heb je een advies beroepsgericht? Vindt je juf of meester dat jij misschien
toch naar de mavo kunt? Wil je ervoor knokken? Dan is de Masterclass Kader
iets voor jou. Een deel van het programma doe je op een hoger niveau.
Je kunt meteen in het begin van het jaar – maar ook later – aan dit
programma beginnen.
We bespreken je resultaten regelmatig met jou en je ouders.

De MASTERCLASS Kader is
SPECIAAL voor
leerlingen die MEER KUNNEN
ÉN WILLEN

NAADLOOS naar
MBO 4 OF HAVO

Mavo TOTAAL
Ook lwoo!
Meer praktijk!
–
–
–
–
–
–
–
–

Actief leren en doen
Je mentor/persoonlijke coach, ontwikkelplan en ontwikkelgesprekken
Talent TOTAAL
Taalplus (als het nodig is)
Naadloos naar mbo 4 of havo (met een zevende vak)
Excursies en reizen naar Berlijn, Praag of Londen
Stages en bedrijfsbezoeken voor je school- en beroepskeuze
Heb je mavo-advies en blijk je meer te kunnen? Al in klas 1 of 2 kun je
overstappen naar de havo op ONC Parkdreef

Ook op MAVO TOTAAL
ga je VEEL DOEN!

Talent TOTAAL
Ontdek waar je goed in bent. Maak kennis met beroepen. Leer een heleboel
vaardigheden. Bouw aan je ontwikkelplan. Bij Talent TOTAAL ga je iedere
week aan de slag met wat jij kiest.
Techniek
Licht en geluid regelen, decors bouwen… Een echte roadie is onmisbaar bij
optredens. En misschien maak je ook nog mooie graffiti.
Theater & Kunst
Je houdt van het theater en alles wat daarbij komt kijken: drama, poëzie,
grime, mode en kleding. Het komt allemaal aan de beurt bij dit talent.
Media & Reclame
Wie maakt de foto’s en ontwerpt de uitnodigingen op de computer. Hoe edit je
een film? Hoe krijg je publiek? Wat is een goede etalage? Jij weet het straks.
Muziek & Dans
Dansen, rappen, zingen of muziek maken zijn echt iets voor jou.
Best mogelijk dat jij als dj aan de slag kan.
Sport & Show
Acrobaten, sporters, goochelaars, breakdancers of majorettes gevraagd!
Het kost je zweet, doorzettingsvermogen en veel teamwork. Samen maak je
een wervelende show.
Kook & Zo
Weten wat je kookt is leuk. Als je ontdekt hoe je het moet opdienen en

KIES en ONTDEK
je TALENT!

gezellig kunt maken voor je gasten, dan krijg je er nog meer plezier in.
Grote productie
Ieder jaar werken we aan een échte productie met écht publiek: leerlingen,
ouders, basisscholen en buurtbewoners. Dat kan een musical, (kerst)markt,
theaterdiner, optreden, festival of tentoonstelling zijn.
Daar werk jij aan mee!
Vaardigheden
Kun jij goed samenwerken, communiceren, concentreren, zelfstandig werken,
reflecteren, omgaan met kritiek, voor jezelf opkomen, werken met ICT,
presenteren en organiseren? In de lessen, bij Talent TOTAAL en alle andere
activiteiten bouw je aan deze vaardigheden. Die heb je straks ook hard nodig:
voor je vervolgopleiding en je verdere leven.
Met je persoonlijke coach bespreek je hoever je bent, waar je kunt verbeteren
en hoe je dat aanpakt.

Je kunt hier VEEL
SPORTEN en BEWEGEN

SeeYOU
School stopt hier niet na de lessen. We zijn er tot half 5!
Je kunt na school:

–

Meedoen met wisselende, uitdagende workshops, zoals: EHBO, dans,
sport, houtbewerken, schaken, Anglia Engels,

–
–

scheidsrechterscursus, Clauslaan Bakt… Of kom zelf met een goed idee.
Vragen stellen over je huiswerk.
Meedoen met een steunles, als je achterloopt bij een vak.

Een aantal SPECIALISATIES
mag je ZELF KIEZEN

ECONOMIE,
ZORG & WELZIJN
of TECHNIEK?
Word jij automonteur, schilder, kapster, schoonheidsspecialiste, kok,
sportinstructeur, secretarieel medewerker, verkoper, elektrotechnicus?
Of wil je werken met ouderen, kinderen, in de horeca, een eigen bedrijf
beginnen? Alles kan!
Al meteen als je hier op school komt, ga je veel uitproberen. Aan het
einde van de tweede klas kies je een profiel:

–
–
–
–

Economie & Ondernemen
Zorg & Welzijn
Produceren, Installeren en Energie
Bouwen, Wonen en Interieur

Stages en échte opdrachten
Je gaat in je 3e en 4e jaar bij ons veel doen, binnen en buiten de school:
in bedrijven, instellingen en op basisscholen. Je doet praktijkgerichte
opdrachten en loopt stages.
Keuzevakken
Het leuke is dat je bij ons een aantal specialisaties zelf mag kiezen.
Doe je bijvoorbeeld Bouwen, Wonen en Interieur of Zorg & Welzijn,
dan kun je daarbij het keuzevak Ondernemen kiezen.

VERSNELD je
MBO-DIPLOMA
halen

Je MBO-DIPLOMA halen
voor allerlei beroepen zoals
schilder, kok, lasser, sporten bewegingsbegeleider,
administratief medewerker,
monteur, timmerman, kapper
enz.

Voor WIE is
VMBO TOTAAL!?
Heb jij een advies mavo of beroepsgericht?
Vind je het fijn als je veel leert, veel mag doen en ervaren en een persoonlijke coach hebt?
Dan is VMBO TOTAAL echt iets voor jou!

KOM KIJKEN
en MEEDOEN!

!

Super8dagen
Met je klas naar het ONC, je juf of meester meldt jullie aan
Donderdag 5 november 2015

Donderdag 7 januari 2016

Vrijdag 6 november 2015

Woensdag 27 januari 2016

Informatieavonden

voor jou en je ouders

Donderdag 7 januari 2016

19.30 - 21.30 uur

Maandag 8 februari 2016

19.30 - 21.30 uur

Open Huis en presentaties
Vrijdag 15 januari 2016		

Open Huis

voor jou en je ouders

18.30 - 21.00 uur

voor jou en je ouders

Zaterdag 16 januari 2016

10.30 - 13.30 uur

ONC in actie
Zelf meedoen met een gewone lesdag?
Geef je op via clauslaan@onc.nl of bel 079 316 90 42 voor
een afspraak met de heer Hartmann.
Woensdag 20 januari 2016

13.30 - 15.30 uur

Woensdag 3 februari 2016

13.30 - 15.30 uur

Woensdag 17 februari 2016

13.30 - 15.30 uur

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie en het inschrijfformulier voor onze school
vind je op clauslaan.onc.nl
Je kunt ook bellen of mailen naar de heer Hartmann
079 316 90 42, jhartmann@onc.nl of clauslaan@onc.nl.

Oranje Nassau College Clauslaan
basis-kader-mavo-mbo
Clauslaan 4
2713 VN Zoetermeer
T 079 316 90 42
F 079 316 40 41
E clauslaan@onc.nl

clauslaan.onc.nl

