
mavo - havo - atheneum - gymnasium



Op het 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.

ONS Onderwijs: structuur, afwisseling, actief leren, iPad, vaardigheden en groeimogelijkheden

ONC Persoonlijk: aandacht, uitdaging en begeleiding

ONC GO: Sportklas, Research & Technology, Entertainment (atelier, theater, muziek, film, studio)

ONC Excellent: voor (hoog)begaafde leerlingen op vwo, havo en mavo

ONC Ondernemend: grensverleggende activiteiten, je eigen (duurzame) bedrijf opzetten

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

Kom kijken en meedoen!

ONC Parkdreef 
grensverleggend ondernemend

ONC Persoonlijk 

ONC GO talenturen 

ONC Excellent 

ONC Ondernemend 

ONC International



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. 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. We onderzoeken en 

maken kunst. Als je talig bent, kun je extra Engels, Frans 

en Duits doen. 

Je loopt stage bij een bedrijf, biedt een Helpende Hand, 

doet activiteiten bij basisscholen en instellingen. En je 

gaat letterlijk de grens over: op internationale uitwis-

seling, werkweek of met Youth without borders. Veel 

actief leren buiten de school dus.

Aansluitingslessen

Veel leerlingen stappen over naar een hoger niveau, soms 

al na het eerste jaar. Ga je na mavo 4 of havo 5 een stap 

hoger, dan krijg je vanaf Kerst speciale aansluitingslessen. 

Gastlessen

Je zult aan de lippen hangen van bekende en minder 

bekende Nederlanders. Oud-leerlingen en misschien wel 

een van je ouders, vertellen hun verhaal over hoe ze staats-

secretaris werden, filosoof, ondernemer of topsporter.

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.

MAVO 91% 
HAVO 95% 
VWO 95%

Ons onderwijs 
Je krijgt op de Parkdreef onderwijs met veel structuur, aandacht voor 

vaardigheden en ruimte om te groeien. Op onze actieve school leer je 

niet alleen in een lokaal, maar vaak 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 je eigen weg te ontdekken.

Lessen

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

buiten. 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. 

iPad

Door je iPad kun je meer op je eigen niveau werken. 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. 

WE ZIJN TROTS OP ONZE HOGE 
         SLAAGCIJFERS, VER BOVEN 

HET LANDELIJK GEMIDDELDE: 
 



ouderavonden. De rapportbespreking doe jij zelf, samen met 

je ouders op school. 

Natuurlijk kunnen je ouders ook tussentijds contact opnemen als 

ze vragen hebben. 

Gezonde school

We zorgen voor jouw gezonde leefomgeving. We hebben een fris 

en overzichtelijk gebouw. In de kantine kun je gezonde broodjes 

bestellen. Je iPad helpt je om je rug te ontlasten. 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. 

Helpende Hand

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

Daarom ga je in de jaren dat je hier op school bent de ‘Helpende 

Hand’ bieden. Je gaat bijvoorbeeld voorlezen op een basisschool, 

wordt hulpmentor, gaat in de leerlingenraad, wandelt met be-

jaarden, zorgt voor het geluid bij de musical of doet mee aan de 

goede doelen-activiteit. 

MAKKELIJK DAT JE LETTERS KUNT 
VERGROTEN OP JE IPAD ALS JE 
DYSLEXIE HEBT

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

Je mentor besteedt extra zorg aan jou en je klas. 

De mentor helpt je bij het leren leren, praat regelmatig 

met je, helpt bij problemen en is er ook voor de leuke 

dingen, zoals klassenfeesten. Twee hulpmentoren 

(leerlingen uit hogere klassen) staan altijd voor je 

klaar om je wegwijs te maken in de school.

Extra steunlessen

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 de 

steunles. De lesstof wordt in kleine groepjes behandeld. 

En je kunt al je vragen stellen. 

Huiswerk 

Heb je thuis geen rustig plekje dan mag je op school 

blijven om te leren. In de mediatheek zijn speciale 

studieplekken en een stilteruimte ingericht. 

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. 

Heb je meer hulp nodig? Dan schakelen we in overleg 

met je ouders deskundigen van buiten in.

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 de begeleiding die het beste bij jou past. We 

hebben speciale informatieavonden en drie keer per jaar 

ONC Persoonlijk 



ENTERTAINMENT 

Theater Jij wilt ‘on stage’ en dat doe je bij het theater. 

Je gaat ook schminken en decors ontwerpen. Allemaal 

voor een daverend optreden voor een groot publiek.

Muziek Je gaat muziek maken, zingen in een band, 

een instrument bespelen…en niet alleen voor jezelf. 

Bij muziek horen optredens en daarvoor mag je heel 

wat regelen.

Film Een script schrijven, storyboard maken, belichten, 

acteren, filmen, monteren…en draaien. Film biedt een 

breed programma waarin jij snel je rol vindt.  

Atelier De kunstenaars onder ons gaan aan het werk 

met verf, spuitbussen én de computer. Je werkt nauw 

samen met theater want kleding en decors zijn jouw 

specialiteit.

Studio Je gaat fotograferen en film maken voor het 

leerlingenjournaal. En iedereen kan je film bekijken op 

de website.

RESEARCH & TECHNOLOGY

Elke onderzoekende geest hoort hier thuis: 

je ontwerpt, lost op en bouwt modellen in het 

science lab. Je gaat zeker op excursie, doet mee aan 

een wereldwijd milieu-onderzoek en produceert 

duurzaam voedsel met bedrijven uit Zoetermeer.

Bij een moord hoort een dader. En die ga jij 

ontmaskeren tijdens het crime-onderzoek. Kennis 

van biologie en natuurkunde, maar vooral 

mensenkennis komen hierbij goed van pas.

Bij science heb je een heleboel creativiteit nodig. En een goede 

sporter moet ook goed kunnen organiseren. Bij ONC GO ontdek je 

een heleboel - soms onverwachte - talenten. Belangrijk voor nu 

en voor later. 

Kiezen

ONC GO staat in klas 1, 2 en 3 elke week op je rooster. 

In de GO-uren ben je bezig met wat je leuk vindt. 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 programma je 

deelneemt:

SPORTKLAS

Het kan niet anders, hier sport je veel: basketbal, freerun, kickboksen, 

hardlopen, survivallen, klimmen en saltospringen bijvoorbeeld. 

Je leert tijdens deze GO-uren veel over gezond eten en leven en 

organiseert zelf een toernooi, op het ONC of bij een basisschool. 

Als Sportklasser doe je natuurlijk mee aan de Zoetermeerse Geuzen-

loop en de Klaverbladloop. En wie weet pak je opnieuw de titel met 

je team tijdens de nationale softbalkampioenschappen! 

ONC GO 

WE HEBBEN ONZE EIGEN  SOLAR COOKERS GEBOUWD

DE PROVINCIE 
ZUID-HOLLAND GEBRUIKT 
ONZE VOORLICHTINGSFILM 
VOOR JONGEREN 



 

heeft, extra vakken kiezen, internationale 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 certificaten

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 onderneemt, krijg je een officieel certificaat.

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 ontwikkelingsmogelijkheden op maat.

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  

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 

blijf je op school, vanaf klas 4 kun je meedoen aan 

universitaire, hbo- en buitenlandprogramma’s.

Je kunt bijvoorbeeld: één of meer vakken op een hoger 

niveau doen, vakken volgen in een hoger jaar, werken 

aan een onderwerp dat jouw speciale belangstelling 

                     ONC PARKDREEF IS         
       BEGAAFDHEIDS-
          PROFIELSCHOOL

       ALS JE DEELNEEMT 
AAN ONC EXCELLENT KRIJG JE 

EEN COACH 



Je leert wat een ondernemingsplan is, doet markt-

onderzoek, maakt een begroting, produceert, zet een 

winkeliersvereniging op en organiseert samen een 

verkoopavond. 

Stage lopen  

Alle leerlingen op onze school gaan op stage. In de 

derde klas ga je op ‘snuffelstage’. Je mag dan mee-

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

handen uit de mouwen bij een bedrijf of instelling van 

jouw keuze.

Extra activiteiten

Ook buiten de lessen zijn er op onze ondernemende 

school heel veel activiteiten waar jij aan kunt deel-

nemen. Onze leerlingenvereniging Elvonc organiseert 

feesten en evenementen. We debatteren op hoog 

niveau, filmen, maken muziek, bouwen modellen, 

dansen, spelen toneel, doen mee met de Nederlandse 

Informatica Olympiade en nog veel meer. 

Jet-Netschool 

We geven veel aandacht aan bèta en technologie. 

Daarvoor werken we samen met technologisch hoog-

staande 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 basis- 

scholen, 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 doen het ook.

WE WONNEN IN 2015 WEER DE  
DEBATWEDSTRIJD STADHUIS 
VAN DE DEMOCRATIE!

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 

Bij een project leer je samenwerken, plannen, beslissen, 

communiceren, presenteren, reflecteren… Allemaal vaardigheden 

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

In de lessen, bij ONC GO, Havo Competent en tijdens de 

Wereld Wijde Weken werk jij regelmatig aan kleine en grotere 

projecten. Misschien ga jij Engels geven op de basisschool, je eigen 

politieke partij oprichten, met je projectteam de decors voor de musical 

bouwen of naar Siemens of TU Delft voor een onderzoek.

Je merkt snel welke rol het beste bij jou past en welke vaardigheden 

je nog kunt ontwikkelen.

(DUURZAAM) ONDERNEMEN

Bij het online spel Plaza Challenge op de mavo komt je iPad goed van 

pas. Je beheert je ‘eigen’ bedrijf, je verkoopt en je probeert om je 

concurrenten te slim af te zijn.

In havo en vwo 4 zet je écht je eigen - duurzame - bedrijfje op. 

ONC Ondernemend

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



WORLD 
HERE WE 
COME!

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

scholieren aan wereldvraagstukken, zoals emancipatie, werkeloosheid 

en milieu.

Buitenlandreizen

Zit je op de mavo, dan ga je naar Parijs, op havo en vwo ga je 

survivallen in de Ardennen en naar Londen. Gymnasiasten gaan 

op Romereis. 

We bezoeken museums, winkelstraten, theaters, het parlement 

en eten natuurlijk buitenlands.

Charity Day

We komen graag op voor kinderen overal in de wereld. Met onze 

laatste Charity Day(s) ondersteunden we de campagne van UNICEF 

tegen kindersterfte. Docenten zaten vier dagen in het ‘Glazen Huis’, 

we hadden een markt, kunstveiling, optredens, restaurant, spelletjes, 

springkussen… De opbrengst: 12.000 euro!

Wereld Wijde Weken

De Wereld Wijde Weken zijn een begrip bij ons op de Parkdreef. 

Leerlingen trekken de wereld in of blijven juist hier om te werken aan 

projecten of om extra taal te leren. 

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 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 krijgt in klas 1, 2 en 3 naast de gewone lessen één 

lesuur extra Engels. Aan het einde van klas 3 kun je 

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. Afgelopen jaar wisselden we uit met  

Italië, Zwitserland, Duitsland en Tsjechië.

Wij doen samen met tien andere Europese landen mee 

aan het uitwisselingsprogramma Youth without borders. 

ONC International 

ANNE, DAPHNE, FLOOR EN 
GOLZAR GAVEN ENGELSE LESSEN 

OP DE BASISSCHOOL



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.

Woensdag 18 november 2015 Woensdag 6 januari 2016  

Donderdag 19 november 2015 Dinsdag 26 januari 2016

Informatieavond voor jou en je ouders

Donderdag 14 januari 2016 19.30 uur

Open Huis voor jou en je ouders

Zaterdag 23 januari 2016  9.30 - 12.30 uur

Presentatie ONC GO voor iedereen!

Onze leerlingen laten hun talenten zien in de school, op het toneel, 

in vitrines, in het science lab. 

Dinsdag 26 januari 2016  19.30 uur

ONC in actie 
Zelf meedoen met een gewone lesdag? Geef je op via oncinactie@onc.nl

9 december 2015 - 6 januari 2016 - 20 januari 2016 - 27 januari 2016 - 

10 februari 2016 - 17 februari 2016 - 9 maart 2016 - 13.30 - 15.30 uur

Meer informatie en aanmelden 
Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier voor onze school op 

groep8pd.onc.nl 

Je kunt ook bellen of mailen naar de heer R. van Bochove:  079 341 10 41  

of parkdreef@onc.nl

Oranje Nassau College Parkdreef

mavo - havo - atheneum - gymnasium

Parkdreef 282

2724 EZ Zoetermeer

T 079 341 10 41

F 079 342 79 88

E parkdreef@onc.nl

parkdreef.onc.nl


