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Op ONC Parkdreef dagen  

we je uit om je eigen grenzen  

te verleggen. Wie ben ik, wat 

kan ik, wat wil ik nog meer!  

Dat ontdek je tijdens de lessen, 

de talenturen en alle  

grensverleggende activiteiten 

die we ondernemen.

ONC Parkdreef 
grensverleggend ondernemend



Denken én doen op de mavo

Door te doen ervaar je welke opleiding en welk beroep  

straks bij je past. Daarom ga je op de mavo flink actief aan 

de slag. Je leert dan meteen initiatief nemen, keuzes maken, 

overleggen, zelfstandig werken en nadenken over het eigen 

leren. Vaardigheden waarmee je goed voorbereid kunt  

doorstromen naar de havo of het mbo. 

Havisten Competent

Op de havo doe je mee aan Havisten Competent (HaCo).  

Je leert alles wat je nodig hebt om op het hbo succesvol te 

zijn. Creatief denken, problemen oplossen, presenteren, 

samenwerken en communiceren bijvoorbeeld. Tijdens je 

bedrijfsstage kun je oefenen in de praktijk.

Academisch vwo

Op ons vwo maak je al kennis met hoe je straks op de univer- 

siteit studeert. Je leert samenwerken, plannen, beslissen,  

reflecteren, zelfstandig werken en onderzoeksvragen stellen. 

Allemaal vaardigheden die je nodig hebt op de universiteit.

Gymnasium 

Op ons gymnasium beleef je de oudheid op een moderne  

manier. Je krijgt les op hoog niveau, mag veel vakken kiezen en 

je weet zeker dat je opleiding perfect aansluit op de universiteit.

Ons Onderwijs 
Je krijgt op ONC Parkdreef onderwijs met veel structuur,  

aandacht voor vaardigheden en ruimte om te groeien.  

Op onze persoonlijke school heb je veel kans om hogerop 

te komen. In een totaal gerenoveerd gebouw leer je in een 

lokaal en ook daarbuiten.

Brugklassen

Met een advies voor mavo kom je in een mavo/havo-brugklas, 

met een havo-advies in de havo/vwo-brugklas en met een 

vwo-advies in een aparte vwo-klas. 

Na je eerste jaar ga je naar mavo, havo, atheneum of  

gymnasium. Dat geeft jou de kans om een jaar lang te  

ontdekken welke opleiding bij je past.

Lessen

Je krijgt hier les met je eigen klas, in een lokaal. En regel-

matig daarbuiten. Je docenten zijn de experts. Zij bepalen 

wat jij leert bij Engels, Nederlands, wiskunde en je andere 

vakken. De manier waarop dat gebeurt, is heel afwisselend. 

Je werkt zelfstandig, in groepjes, op je iPad, soms luister je, 

vaak ben je actief bezig. 

Flexrooster

Je krijgt klassikale lessen van 80 minuten. Je hebt zo minder 

verschillende vakken op één dag en je hoeft minder vaak van 

lokaal te wisselen. Daarnaast heb je flexuren. Hierin kun je 

studeren, huiswerk maken, extra uitleg krijgen, met je  

mentor praten of je extra verdiepen in een vak. 

Werken met de iPad

Door je iPad kun je meer op je eigen niveau bezig zijn. Je ziet 

zelf snel of je een opdracht goed hebt gemaakt en hoeft niet 

op je klas te wachten. Leuk is dat je soms mag leren met een 

filmpje of een game en dat je battles kunt houden met de 

klas. Handig ook dat je meteen – actuele – informatie kunt 

opzoeken en dat je niet zoveel hoeft te sjouwen met boeken. 

Want die staan op je iPad. 

Over de grenzen van je lokaal

Je zult snel merken dat we een actieve school zijn, die voor jou 

veel grenzen opent. Je kiest zelf met welke passie je bezig wilt 

zijn bij ONC GO Talent. Als je meer kunt en wilt, hebben we 

ONC Excellent. Heb je interesse in een eigen bedrijf? Hier kun 

je leren hoe dat gaat. Bèta’s kunnen hun hart ophalen in ons 

science lab. Creatieve leerlingen onderzoeken en maken kunst. 

Als je talig bent, kun je extra Engels, Frans en Duits doen. 

Doorstroom en aansluiting

Veel leerlingen stromen door naar een hoger niveau, soms al 

na het eerste jaar. Van mavo naar havo en van havo naar vwo. 

Ga je na mavo 4 of havo 5 een stap hoger, dan bereiden we je 

daar goed op voor. 

WE ZIJN TROTS  OP ONZE HOGE SLAAGCIJFERS: 
       MAVO 99%  HAVO 95% VWO 100%



Gezonde en veilige school

ONC Parkdreef is een gezonde en veilige school. We hebben 

een fris en overzichtelijk gebouw. In de kantine kun je  

gezonde broodjes bestellen. Met het programma DO IT  

leer je hier hoe je gezond kunt leven. We zijn duidelijk over 

hoe je met elkaar omgaat. Al in de brugklas doe je mee 

met een anti-pestprogramma. En we zorgen ervoor dat je 

je snel thuis voelt. 

Onderwijs op maat

Elke leerling is weer anders en heeft eigen talenten. Om je 

talenten te ontwikkelen bieden we onderwijs op maat. In je 

flexuren kun je een of meer vakken op een hoger niveau doen, 

werken aan een onderwerp van jouw keuze of extra vakken 

kiezen. Dan ontwikkel je meteen allerlei vaardigheden zoals 

zelfstandig werken, plannen en nadenken over jezelf.

 

Bij ons voel je je snel thuis. Dat komt omdat we je snel leren 

kennen en je de ruimte krijgt om jezelf te zijn en te doen 

waar je goed in bent. Heb je extra aandacht, uitdaging of 

begeleiding nodig, dan zorgen we daarvoor.

Wendag

Al voor de zomer kom je een dagje wennen. Je maakt alvast 

kennis met je klas, je mentor en de school.

Begeleiding

In klas 1 en 2 krijg je elke dag een begeleidingsuur van je 

mentor of een docent. Zij helpen je bij het leren leren, praten 

regelmatig met je en helpen bij problemen. En je mentor is er 

ook voor de leuke dingen, zoals klassenfeesten.

Extra hulp

Misschien heb je extra tijd nodig voor een vak, heb je lessen 

gemist of wil je hulp bij het indelen of maken van huiswerk. 

Dan zal je docent je opgeven voor het flexuur. De lesstof krijg 

je dan in kleine groepjes. En je kunt er al je vragen stellen. 

Huiswerk 

Je maakt al heel veel huiswerk op school in de flexuren of in  

de begeleidingsuren. Dit doe je in de klas of op de speciale 

studieplekken. Thuis hoef je dan niet zo veel meer te doen.

Gespecialiseerde docenten 

Heb je moeite met spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, 

ruimtelijk inzicht? Of heb je dyslexie, faalangst, problemen 

met motoriek? We hebben docenten die speciaal zijn opgeleid 

om je hierbij te helpen. Zo nodig schakelen we in overleg met 

je ouders deskundigen van buiten in.

Samen met je ouders/verzorgers

Je ouders willen graag weten hoe het met je gaat op school. 

En wij vinden het belangrijk om met hen te praten over je 

ontwikkeling en over de begeleiding die het beste bij jou 

past. We hebben speciale informatieavonden en twee keer 

per jaar ouderspreekavonden. De rapportbespreking doe jij 

zelf, samen met je ouders op school. Natuurlijk kunnen zij 

ook tussentijds contact opnemen als ze vragen hebben. 

ONC Persoonlijk 

IN JE FLEXUUR KIES JE ZELF 
WAT JE WILT DOEN OF NODIG HEBT 



RESEARCH & TECHNOLOGY 

Elke onderzoekende geest hoort hier thuis. Je ontwerpt,  

lost op en bouwt modellen in het sciencelab. Je print je eigen 

ontwerp met de 3D-printer en schrijft programma’s voor 

robots. Je doet hierbij veel vaardigheden op die bruikbaar  

zijn bij de exacte vakken.

OUTDOOR EDUCATION

Voel jij je op je plek in de natuur? Kies dan voor Outdoor 

Education. Je leert allerlei survival skills zoals vuur maken, 

shelters bouwen en kompas lezen. Je kookt boven een 

kampvuur en bakt brood in de grond. Je gaat kano varen, 

vlotten bouwen en klimmen. We hebben met Outdoor 

Education de Unicoz innovatieprijs gewonnen!

DEBAT

Hoe zorg je ervoor dat jouw argumenten overtuigen?  

Welke lichaamstaal is belangrijk? En hoe ga je om met  

lastige vragen? Dit leer je allemaal in de talentgroep Debat.  

Je doet mee aan plaatselijke en landelijke wedstrijden.  

En… onze debatteams hebben al heel vaak de eerste prijs  

in de wacht gesleept.

Bij science heb je een heleboel creativiteit nodig. En een 

goede sporter moet ook goed kunnen organiseren. Bij ONC 

GO Talent (grensverleggend ondernemend) ontdek je een  

heleboel – soms onverwachte – talenten. Belangrijk voor  

nu en voor later.                

Kiezen

Als je meedoet met ONC GO Talent staat het in klas 1 en  

2 elke week op je rooster. In de GO Talenturen ben je bezig 

met wat je leuk vindt of waar je goed in bent. Je ontdekt 

jouw speciale talenten en ontwikkelt vaardigheden zoals 

samenwerken, organiseren, presenteren en leidinggeven.  

Deze zijn heel belangrijk voor je keuzes in de toekomst.  

Je kiest zelf aan welk GO Talentprogramma je deelneemt:

SPORTKLAS

Het kan niet anders, hier sport je veel: zwemmen, tafeltennis, 

dansen, judo, bootcamp, schaatsen, klimmen, frisbee, long-

boarden, golfsurfen en nog meer. Je krijgt les van je eigen 

sportklasdocent en van professionals van buiten de school. 

Voor de sportklas hoef je niet per se een hele goede sporter  

te zijn, als je er maar van houdt om lekker te bewegen.

ART 

Ben jij op zoek naar een creatieve uitdaging? Dan is Art 

echt iets voor jou. Je krijgt workshops en gaat aan de slag 

met verschillende materialen en technieken zoals keramiek, 

schilderen, druktechnieken, graffiti, robotica-origami en 

grimeren. En iedereen kan je werk bewonderen tijdens de 

tentoonstelling.

ONC GO Talent    

    WIJ HEBBEN  
ALS EERSTE SCHOOL                  
 IN NEDERLAND  
HET VAK 
OUTDOOR  
 EDUCATION 



 

examens doen (Anglia, Delf en Goethe), solliciteren voor 

Pre University College, deelnemen aan Model United Nations 

(MUN), meedoen met het online-programma van Princeton 

University, een onderneming opzetten, bijles geven. 

Begeleiding en plusdocument

Als je deelneemt aan ONC Excellent krijg je een coach. 

Deze overlegt met jou, stimuleert je en houdt je ouders op de 

hoogte van je vorderingen. Elke week staat een uur coaching 

op je rooster.

Voor elke activiteit die je voor de school onderneemt, krijg  

je een officieel plusdocument, bijvoorbeeld voor: deelnemen 

aan het leerlingenpanel, meedoen aan debatten, maken van 

filmpjes voor A’hum TV.

Socrates

Als het je lukt om te excelleren en te slagen met lof  

ontvang je een document van Socrates!

ONC Excellent
Ben je erg goed in één vak of onderwerp? Kun je meer aan 

dan het ‘gewone’ programma? ONC Excellent biedt jou  

uitdaging en maatwerk.

Op gymnasium, atheneum, havo én mavo

Begaafd of zeer begaafd kun je zijn op alle niveaus. ONC 

Excellent is bedoeld voor vwo-, havo- én mavo-leerlingen. 

Vinden wij je geschikt, dan krijg je een uitnodiging om mee 

te doen aan jouw ONC Excellent-programma.

Je eigen leerroute

Samen met jou en je ouders ontwerpen we je persoonlijke 

programma. Zit je in klas 1, 2 of 3, dan volg je die op school, 

vanaf klas 4 kun je meedoen aan universitaire, hbo- en 

buitenlandprogramma’s.

Extra

Je kunt bijvoorbeeld: één of meer vakken op een hoger 

niveau doen, werken aan een onderwerp dat jouw speciale 

belangstelling heeft, extra vakken kiezen, internationale  

ONC PARKDREEF IS  BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL

ALS JE DEELNEEMT   
AAN ONC EXCELLENT          
                   KRIJG JE EEN COACH 



 

Stage lopen  

Alle leerlingen op onze school gaan op stage. In de tweede 

of derde klas ga je op ‘snuffelstage’. Je mag dan meelopen 

en rondkijken. In klas 4 of 5 steek je zelf de handen uit de 

mouwen bij een bedrijf of instelling van jouw keuze.

Helpende hand

We staan niet alleen klaar voor jou, ook anderen helpen we. 

Daarom ga je de helpende hand bieden. Je gaat bijvoorbeeld 

in de leerlingenraad, voorlezen op een basisschool, zorgen 

voor het geluid bij feesten en vieringen of meedoen aan de 

goede doelenactie.

Extra activiteiten

Ook buiten de lessen zijn er op onze ondernemende school 

heel veel activiteiten waar jij aan kunt deelnemen. Onze 

leerlingenvereniging Elvonc organiseert feesten en  

evenementen. Je kunt meedoen aan sport-, debat- en  

ontwerpwedstrijden, filmen voor A’hum TV, muziek  

maken, modellen bouwen, meedoen met de Nederlandse 

Informatica Olympiade en nog veel meer. 

Jet-Netschool 

Later krijg jij misschien een beroep dat nu nog niet bestaat 

en werk je met apparaten die nog uitgevonden moeten 

worden. We geven veel aandacht aan bèta en technologie 

om je voor te bereiden op de wereld van de toekomst.    

Daarvoor werken we samen met technologisch hoostaande 

bedrijven in de omgeving en de TU Delft. Studenten  

verzorgen bijvoorbeeld practica bij ons op school en  

bedrijven openen hun deuren voor research, gastlessen, 

stages en begeleiding bij werkstukken.

Contacten

ONC Parkdreef onderhoudt contacten met basisscholen,  

bedrijven, (zorg)instellingen, universiteiten, hogescholen,  

de gemeente en andere organisaties. Wij gaan naar hen en zij 

komen naar ons. We vinden leren in en van de echte wereld 

om ons heen heel belangrijk en daarom doen we dat.

Hoe jouw toekomst eruitziet weten we niet. We weten wél dat 

een ondernemende, creatieve geest je goed van pas zal komen. 

We helpen je hier om die te ontwikkelen. Door je uit te  

dagen om actief te zijn en door – letterlijk – een onderneming 

op te zetten.

Projecten en presentaties

Bij een project leer je samenwerken, plannen, beslissen, com- 

municeren, presenteren, reflecteren… Allemaal vaardigheden 

die je helpen tijdens je vervolgopleiding en in je verdere leven. 

In de lessen, bij ONC GO Talent, Havisten Competent (HaCo) 

en tijdens de projectweken werk jij regelmatig aan kleine en 

grotere projecten. Misschien ga jij Engels geven op de basis- 

school, je eigen politieke partij oprichten of naar de TU Delft 

voor een onderzoek. Je merkt snel welke rol het beste bij jou 

past en welke vaardigheden je nog kunt ontwikkelen.

Duurzaam

Ben jij je goed bewust van je omgeving? Van een les over het 

klimaat tot een project over afvalrecycling: je leert hier veel 

over duurzaamheid. Bij duurzaam ondernemen zet je je eigen 

duurzame bedrijfje op. Je leert wat een ondernemingsplan is, 

doet marktonderzoek, maakt een begroting, produceert en 

organiseert samen een verkoopavond.

ONC Ondernemend

             WIE DE MEESTE WINST 
MAAKT MET ZIJN OF 
        HAAR EIGEN BEDRIJF, 
      BEPAALT HET GOEDE DOEL



Buitenlandreizen

In klas 3 ga je op reis, bijvoorbeeld op stedentrip naar Parijs 

of survivallen in de Ardennen. Je kunt er ook voor kiezen om 

dichter bij huis te blijven. Gymnasiasten gaan op Romereis. 

We bezoeken museums, winkelstraten, theaters, het parle-

ment en we eten natuurlijk buitenlands.

Charity Day

We komen graag op voor kinderen overal in de wereld. 

Met ons eigen ‘Glazen Huis’ halen we zoveel mogelijk geld 

op voor het goede doel. Docenten zitten vier dagen in ons 

‘Glazen Huis’, we hebben een markt, een veiling, optredens 

en spelletjes. De laatste keer was de opbrengst bijna 15.000 

euro!

Projectweken

Leerlingen trekken de wereld in of blijven juist hier om te 

werken aan projecten of om extra taal te leren. 

JE MAAKT VRIENDEN 
VOOR HET LEVEN

WORLD HERE WE COME!

Op onze Global Citizen School word jij een echte wereld-

burger! We vinden het belangrijk dat jij straks met een wijde 

blik in de wereld staat. Daarom gaan we met jou de grens 

over. Binnen en buiten de les. En we besteden veel aandacht 

aan vreemde talen. Wat je ook gaat doen na het ONC,  

de wereld staat voor je open. 

De wereld in de les

Wat en wie je ook wordt later, de wereld zal grote invloed 

hebben op je bestaan. Daarom laten we je bij bijna alle 

vakken kennismaken met die wereld. Je leert over andere 

landen, culturen, politiek, godsdiensten, economieën en 

talen. In klas 1 krijg je bijvoorbeeld het Europaproject,  

je leest artikelen uit buitenlandse kranten op je iPad,  

je leert over de Verenigde Naties en je praat Duits, Frans  

en Engels in het Taaldorp. 

Anglia, Delf en Goethe voor vwo, havo én mavo

Je kunt meedoen met het Anglia-examen en een wereldwijd 

erkend certificaat halen. Je kunt je ook inspannen voor extra 

Frans en Duits én het Delf- en/of Goethe-examen doen.

Internationale uitwisselingen

Meedraaien in een gastgezin, de cultuur van een land 

proeven en de taal spreken. Zo word je pas echt een 

wereldburger. De afgelopen jaren wisselden we uit met 

Spanje, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Polen, Zweden, 

Bulgarije en Frankrijk.

Wij doen samen met andere Europese landen mee  

aan verschillende internationale uitwisselingsprojecten. 

Mavo-, havo- en vwo-leerlingen werken samen met  

buitenlandse scholieren aan wereldvraagstukken,  

zoals emancipatie, werkeloosheid en milieu.

ONC International 

     

Kom kijken  
en meedoen!
Op onze school is veel te beleven. 

Wil je het zelf meemaken?

Super8dagen
Met je klas naar het ONC, je juf of meester meldt jullie aan.

dinsdag 17 november 2020

woensdag 18 november 2020

donderdag 26 november 2020

donderdag 14 januari 2021

Informatieavond* voor je ouders
donderdag 14 januari 2021 19.30-21.30 uur

Open Huis* voor jou en je ouders
zaterdag  23 januari 2021 09.30-12.30 uur

ONC in actie 
Zelf meedoen met een gewone lesdag?  

Geef je op via oncinactie@onc.unicoz.nl

13 januari 2021  20 januari 2021

3 februari 2021  10 februari 2021

17 februari 2021

Allemaal op woensdag van 13.30-15.30 uur

*Informatieavond en Open Huis op school én online via een 

livestream op ons YouTube-kanaal:  

https://www.youtube.com/OranjeNassauColPD

Het coronavirus heeft mogelijk invloed op de 
activiteiten. Houd voor de meest actuele informatie 
de website van de school in de gaten.

Meer informatie en aanmelden 
Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier voor  

onze school op parkdreef.onc.nl.

Je kunt ook bellen of mailen naar de heer R. van Bochove:   

079 341 10 41 of parkdreef@onc.unicoz.nl.



     

ONS Onderwijs 

structuur, afwisseling, actief leren, werken met de 
iPad, vaardigheden, groeimogelijkheden,
creatief denken, leren leren

ONC Persoonlijk
aandacht, uitdaging, maatwerk,  

begeleiding, flexrooster 

ONC GO Talent
Sportklas, Research & Technology,  
Outdoor Education, Art, Debat

ONC Excellent 
voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

 op vwo, havo en mavo

ONC Ondernemend 
grensverleggende activiteiten, 
je eigen (duurzame) bedrijf opzetten,  
meedoen aan projecten

ONC International 
de wereld in de les en jij in de wereld,  

Anglia, Delf en Goethe

Volg ons op www.youtube.com/user/OranjeNassauColPD

 www.facebook.com/ONCParkdreef

 www.instagram.com/oncparkdreef

Oranje Nassau College Parkdreef

mavo - havo - atheneum - gymnasium

Parkdreef 282

2724 EZ Zoetermeer
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