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Persoonlijk en zeer betrokken

Zoek jij een school waar jij als leerling centraal staat? Waar je je talenten leert ontdekken? Een school met veel persoonlijk 
contact tussen leerling en mentor? Lees de ervaringen van brugklassers Tim, Boody en Nika. Zij weten als brugklassers als 
geen ander van de keuze voor het voortgezet onderwijs en vertellen je alles over ONC Parkdreef!

“Kies waar jij je goed bij voelt, en niet omdat je vrienden ergens heen gaan”, 
zegt Tim. “Ik heb voor ONC Parkdreef gekozen omdat ik zelf een gedeelte van 
mijn schooluren kan invullen en zo vroeg klaar ben. Ik zit op voetbal en train 
vijf keer in de week.” ONC werkt namelijk met een flexrooster. “Leerlingen 
krijgen les in blokken van 80 minuten”, vertelt leerjaarcoördinator onderbouw 
havo en vwo, Erwin Hoogduin. “Dat betekent minder lessen per dag, minder 
wisselingen en dus meer rust bij de leerlingen en in de school. De dag begint 
en eindigt met een flexuur of een begeleidingsuur van 40 minuten. Elke leer-
ling moet per week vijf flexuren volgen. Een voordeel is dat leerlingen deze 
uren aan het begin of juist aan het einde van de dag kunnen plannen. Wij zijn 
een huiswerkarme school. In de les wordt uitleg gegeven en daarna krijgen de 
leerlingen de gelegenheid huiswerk te maken. Als er dan iets niet duidelijk is, 
kan de docent de leerlingen gelijk helpen.” Rick Remmers, leerjaarcoördinator 
onderbouw mavo: “Wij werken inmiddels vier jaar met het flexrooster en in 
de praktijk werkt het prima!”

Wendagen
Voor de zomervakantie maken de kinderen al kennis met hun mentor en 
klasgenoten. Na de vakantie zijn er leuke activiteiten zodat er langzaam kan 
worden gewend. De leerlingen worden ook wegwijs gemaakt met de iPad waar 
het lesmateriaal op staat, tegenwoordig zijn er weinig echte boeken meer.

Pre-vwo
Parkdreef biedt ook uitdaging voor leerlingen die daaraan toe zijn. Zelfs voor 
achtstegroepers is het mogelijk Pre-vwo te volgen. “Vanaf dat ik in groep acht 
zat, volg ik hier wiskunde en Frans. Nu volg ik deze lessen in de tweede klas 

van het vwo, zo blijft het uitdagend”, zegt Boody. “Je kunt hier extra certificaten 
behalen voor Engels, Frans en Duits en het is zelfs mogelijk een internationaal 
erkend diploma te behalen”, zegt Rick.

ONC GO Talent 
Je eigen talenten ontdekken is zeer belangrijk. Dat kan op ONC Parkdreef met 
verschillende talentgroepen: Sport, Debat, Art, Research & Technology en 
Outdoor Education. Dat leerlingen dit enorm leuk vinden, blijkt wel. “Twee 
derde van onze leerlingen kiest voor een talentgroep”, vertelt Erwin. Nika 
heeft gekozen voor Art. “Wij hebben een schilderij gemaakt en zijn bezig met 
het maken van een boek. Ik vind het soms druk op school en van Art word ik 
lekker rustig”, vertelt zij.

Mentorlessen
Het eerste jaar krijgen de leerlingen vijf mentoruren per week. Rick: “Er is veel 
aandacht voor het ‘leren leren’ en plannen. Daarnaast is het belangrijk om onze 
leerlingen goed te leren kennen en de leerlingen moeten elkaar leren kennen. 
De ’Rots en Watertraining’ helpt hierbij en leert hoe leerlingen elkaar kunnen 
vertrouwen en elkaar met respect kunnen behandelen.” 

Goed bereikbaar
Nika reist vanuit Leidschenveen naar Parkdreef. “Ik kom met het openbaar 
vervoer en loop dan nog vijf minuutjes. Dat is prima te doen”, vertelt Nika. 
“Parkdreef is gewoon een heel leuke school! De roosters zijn chill, je kunt zelf 
je tijden indelen. Wij maken het meeste huiswerk al in de les, dus hebben 
thuis niet meer heel veel huiswerk”, besluiten Tim, Boody en Nika.               

De leerlingen vlnr Boody, Nika en Tim, met links achter leerjaarcoördinator onderbouw havo en vwo Erwin Hoogduin 
en rechts achter leerjaarcoördinator onderbouw mavo Rick Remmers
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