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Een school voor iedereen
Ontdek waar jouw talenten liggen
op het Oostwende
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Ontmoeting
Ontmoet
Je bent van harte welkom op het Oostwende
College! Deze folder geeft je informatie over
onze school. Ontmoet ons tijdens het Open Huis
en de Oostwendemarkt. Ook kan je deelnemen
aan onze ontdekkingslessen en ons online volgen
via social media en komnaaroostwende.nl.

enhartig Oprecht Openlijk Openstaand Ontmoeten
Het Oostwende College is een overzichtelijke en
persoonlijke school in Bunschoten-Spakenburg.
Handen uit de mouwen en aanpakken: daar leer
jij het meest van! Heb je interesse in techniek, sport,
het bedrijfsleven, de zorg of ben je graag creatief
bezig? Bij ons krijg je alle ruimte om te ontdekken
wat jij echt wilt en kunt. Je bent niet alleen op
school aan het werk, maar kijkt ook verder
tijdens stages en opdrachten.

“Het is een super gezellige school!
De docenten zijn aardig en
luisteren echt naar je.”

Open christelijk
Een school voor iedereen met een open christelijke
identiteit, dat is het Oostwende College. Veilig en
kleinschalig, maar met de blik naar buiten. Die
christelijke normen en waarden merk je tijdens
de dagopeningen en de vieringen zoals Kerst en
Pasen. Ook zien we naar elkaar om en vinden we
het belangrijk dat jij je bij ons op school veilig en
gewaardeerd voelt. We besteden aandacht aan
de maatschappij en de rol die jij daarin hebt.
Bij een aantal projecten neemt burgerschap een
centrale plaats in. Dit betekent dat je bijvoorbeeld
bij een zorginstelling of een sportvereniging
opdrachten doet. Zo draag je een steentje bij
aan de maatschappij.

Veilig & vertrouwd
Op het Oostwende College is het hard werken,
maar wel binnen een gezellige en warme sfeer.
Leerlingen en docenten hebben aandacht voor
elkaar. We gaan met elkaar om vanuit onze
Bijbelse waarden en normen. Daar staan we
voor als open christelijke school. Je wordt
gezien. In de brugklas helpt de mentor je om snel
te wennen, zodat de overgang van je vertrouwde
basisschool naar de nieuwe middelbare school
zo goed mogelijk verloopt. Je kunt terecht met
je vragen of ideeën bij de mentor en bij andere
docenten. Wij staan graag voor je klaar.

“Ik hou van wiskunde! Het is leuk
om te leren hoe je problemen
moet oplossen.”

Bèta iets
voor jou?

Omgeving
Ontdek Techniek
School voor elk talent!
Ontmoeting
Onderwijs
Onderwijsaanbod
Op het Oostwende College is het onderwijs een
mix van binnen – en buitenschools leren, traditionele
lessen en vernieuwend ondernemend onderwijs.
Je werkt aan je eigen portfolio waarin je laat zien
wat je allemaal hebt gedaan en geleerd. Je kunt
op het Oostwende College onderwijs volgen op de
volgende niveaus: vmbo basis, vmbo kader, vmbo tl,
havo en vwo*. Zo heeft onze school voor bijna elke
leerling met zijn of haar talenten en interesses een
mooi aanbod. Op vmbo basis/kader kun je vanaf
klas drie de richting Dienstverlening en Producten
volgen die je veel mogelijkheden biedt voor je
vervolgopleiding op het MBO. Op havo bieden we
in de bovenbouw Economie en Maatschappij aan.
Je hebt de mogelijkheid om je profiel uit te breiden
met bijvoorbeeld biologie. Zo kun je met een
havo-diploma ongeveer 95% van de hbo-studies
volgen. Voor nu nog ver weg, maar toch al goed
om te weten.

precht Openlijk Openstaand Ontmoeten

* vwo: klas 1-3

Ontwikkeling en eigen
inbreng
Je wordt op het Oostwende College niet alleen
beoordeeld op het resultaat, maar ook op de manier
waarop je hebt gewerkt. Dat wordt vastgelegd in
jouw eigen digitale portfolio. In je portfolio beschrijf
je wat je hebt geleerd en waar je aan wilt werken.
Regelmatig spreken we met jou over jouw vorderingen
en wensen. Als je extra begeleiding of zorg nodig
hebt, dan bieden wij dat.

80-20 leren Leerwerktijd (LWT)
Ondernemend leren betekent ook LeerWerkTijd
(LWT) op het Oostwende College. 80 procent van
de tijd krijg je gewone lessen en 20 procent van
de tijd is LWT. Dit noemen we ook wel 80-20 leren.
Je wordt tijdens LWT gemotiveerd en uitgedaagd
om zelf aan de slag te gaan met opdrachten en
projecten. Binnen deze opdrachten en projecten
maak jij zelf bewuste keuzes om tot een zo goed
mogelijke oplossing te komen in samenwerking
met andere leerlingen.
Begeleiding krijg je van mensen binnen en buiten
school. Tijdens de projecten is er ook ruimte voor
gastlessen, workshops, excursies of bedrijfsbezoeken.

Persoonlijke
ontwikkeling en
eigen inbreng

elk niveau verder om beter te leren bewegen en je
sportieve doelen te bereiken.

Je wordt op het Oostwende niet alleen beoordeeld
op het resultaat van het werk, maar ook op de manier waarop je hebt gewerkt. Dat wordt vastgelegd
in jouw eigen digitale portfolio. Regelmatig spreken
we met jou over jouw vorderingen, vooruitgang
en wensen. Je kunt terecht bij de mentor maar ook
bij andere docenten. Je mag zelfs bij de directeur
binnenstappen als je dat leuk vindt.

Muziek, tekenen, handvaardigheid maar ook
toneel, musical en de schoolband, het gebeurt
allemaal op het Oostwende. In en buiten de les kun
je kiezen wat er bij jou past. Wil jij gitaar leren
spelen of ooit optreden in een beroemde musical?
Zet je eerste ‘podium’stappen en kom naar onze
school waar we je helpen jouw creatieve talenten te
ontwikkelen.

School voor
elk talent!
Techniek van
de Toekomst
De techniek staat niet stil. Robotica, programmeren,
domotica, 3D-printen en 3D -tekenen: deze technologie heeft de toekomst en kan jouw toekomst
zijn. Op het Oostwende College verstrekken we het
basiscertificaat 3D - ontwerp. Bij ons maak je kennis
met de techniek van de toekomst op school en
bij mooie bedrijven in en rondom ons dorp. Leren
doe je niet alleen op school, maar juist ook in
de praktijk.
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Creativiteit

Ben je sportief of
juist creatief?
“Ik vind muziek het leukst, omdat je
tijdens muziek spelen lekker je
creativiteit en energie kwijt kunt.”
“Mijn lievelingsvak op
het Oostwende is sport!
Omdat je tijdens sport lekker
kunt bewegen en je doet leuke
activiteiten. Ook leer je met
andere mensen omgaan en leer
je om in teams samen te werken.”

ONDERWIJSAANBOD
VMBO BASIS, VMBO KADER,
MAVO/TL, HAVO 1-5 & VWO 1-3

Ontdek Sport+ en LO2

Ontdek je creatieve talent

Ontwikkel in het Tech Lab

Ontzettend belangrijk: taal

Het Oostwende College is een sportieve school.
Bewegen is gezond en helpt bij het verbeteren van
je leerprestaties. Wij bieden Sport+ aan en je kunt
Lichamelijke Oefening 2 (LO2) kiezen. Maak kennis
met verschillende sporten zoals wakeboarden,
schaatsen, kickboksen en skiën en ontdek waar
jouw interesse ligt. Je kunt ook je diploma reanimatie/
AED halen. In onze eigen sportzaal, met klimwand,
helpen sportleraren je om op je eigen niveau jouw
sportieve doelen te bereiken.

Muziek, tekenen, handvaardigheid maar ook toneel,
musical en de schoolband: het gebeurt allemaal op
het Oostwende College! In en buiten de les kun je
kiezen wat bij jou past. Wil jij gitaar leren spelen?
Er is veel aandacht voor muziek. In ons muzieklokaal
oefen je op verschillende instrumenten en ontdek je
of er muziektalent in jou schuilt.

Het Oostwende College heeft een echt Tech Lab!
Drones, robots, 3D-printers en lasercutters…
neem zelf een kijkje en ga aan de slag tijdens
het Open Huis. Het is werk in uitvoering op school
door leerlingen die zelf testen en programmeren in
het Tech Lab. Ben jij een technisch talent? Dan is
het Tech Lab een prachtige plek om jouw technische
kennis in praktijk te brengen.

Op een ondernemende school mag goed en
versterkt taalonderwijs niet ontbreken. Je kunt niet
zonder als je in de toekomst een passende en leuke
baan wilt vinden. Daarom bieden we extra ondersteuning aan voor de vakken Nederlands en Engels.

Vmbo TL-Leerlingen kunnen het nieuwe vak Technologie
& Toepassing volgen. We werken schoolbreed
samen met technische bedrijven uit de omgeving.
Zo is er voor alle leerlingen de jaarlijkse Week
van de Techniek, waar je nieuwe technische
snufjes kunt uitproberen.

Ontmoeting
Oostwende verbindt
Omzien naar elkaar vinden wij erg belangrijk
op het Oostwende College. Op school, maar
ook buiten school in de maatschappij. Als leerling
loop je stage en doe je opdrachten voor bedrijven
en verenigingen. Dat kan ook in de zorg zijn.
Of een opknapbeurt van een botter in de haven.
Zo draag je al jong een steentje bij aan de
maatschappij. Je leert er natuurlijk ook veel van.

Omgeving
Ondernemend onderwijs past uitstekend in een
ondernemend dorp als Bunschoten-Spakenburg.
Voor jou als leerling zoeken we de verbinding
tussen school en maatschappij. Je leert en maakt
opdrachten buiten de schoolmuren. Of je loopt een
stage, bijvoorbeeld bij een sportvereniging, bedrijf
of een verzorgingstehuis. Net waar jouw interesse
ligt. Leren doe je niet alleen op school, maar juist
ook in de praktijk.

Openhartig Oprecht Openlijk Openstaand Ontmoeten

Onderneem via
het uitzendbureau

International Business
College (IBC) op de havo

Heb je interesse in management, techniek, sport
of zorg? Het Oostwende College heeft een eigen
uitzendbureau. Kies samen met een van onze
begeleiders voor een leuke opdracht, bedacht
door een bedrijf of vereniging uit de buurt. Je doet
bijvoorbeeld praktijkervaring op door een stage
op de plaatselijke botterwerf. Heb je zelf een leuk
idee? Ook hiermee kun je terecht bij het uitzendbureau. Leerlingen op alle niveaus maken zo contact
met de praktijk. Zelf doen: daar leer je uiteindelijk
toch het meeste van?

Ga je naar de havo en kom je in de bovenbouw?
Dan bieden wij als enige school uit de regio een
dag in de week International Business College
(IBC) aan. Eigenlijk leer je dan werken en leren,
zoals later op het hoger beroepsonderwijs (hbo).
Je doet veel praktijkervaring op. Dit jaar volgden
bijvoorbeeld havo-leerlingen lessen op de Christelijke
Hogeschool Ede (CHE) en ze deden onderzoek
naar een mooie bestemming voor stationsgebied
Ede-Wageningen.
Tijdens IBC ben je bezig met presenteren, solliciteren,
psychologie, communicatie, debatteren, onderzoek
doen, stage, reflecteren & feedback geven,
teambuilding en organiseren. Ook start je in
groepsverband een eigen bedrijfje en ga je
op bedrijfsbezoek.

“Tijdens de stages ga je echt
naar bedrijven toe en mag je
de handen uit de mouwen steken.
Het is leuk om ook buiten school
te leren en kennis te maken met
de wereld om je heen!”

Je wordt persoonlijk begeleid om de juiste keuze
voor een vervolgopleiding te maken. Naast je
havo-diploma krijg je ook een erkend IBC-diploma
en certificaat Jong Ondernemen.

Onderneem
een stage

Ontmoet, Onderneem,
Ontdek en Ontwikkel!
Voor in de agenda:
Op naar de brugklas! – Online informatieavond 14 december 2021
Voor ouders/ verzorgers leerlingen groep 8 is er
een online informatieavond Oostwende op dinsdag
14 december 2021. 19.00 uur tot 20.00 uur.

Info en inschrijven via komnaaroostwende.nl.

Oostwendemarkt 12 januari 2022
Ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 kunnen
met allerlei vragen over het Oostwende College
bij ons terecht. Op de Oostwendemarkt hebben we
stands met informatie over bijvoorbeeld ondernemend
onderwijs, het uitzendbureau, zorg/begeleiding,
techniek, sport plus, leerlingenraad enz.
Een mooie, laagdrempelige manier om kennis te
maken met onze school tijdens de Oostwendemarkt.
Woensdag 12 januari van 19.00 - 21.00 uur.

Info en eventueel aanmelden via
komnaaroostwende.nl

Ontdekkinglessen januari 2022
Wij organiseren dit jaar weer voor alle groep 8
leerlingen interessante en uitdagende ontdekkingslessen. Aanmelden loopt via de basisscholen
Bunschoten-Spakenburg.

Zit je niet op een plaatselijke basisschool,
meld je dan aan via komnaaroostwende.nl.

Open huis 27 januari 2022
Net als elk jaar houden wij open huis om de sfeer
te kunnen proeven bij ons op school. Dit is een
interactieve avond waarbij leerlingen kennismaken
met onze school. Medewerkers en leerlingen heten
jullie van harte welkom op donderdag 27 januari
van 19.00 - 21.00 uur.

Meer info staat ook op www.oostwende.nl /
komnaaroostwende.nl

Vragenuurtje 14 februari 2022
Als ouders/verzorgers nog vragen hebben
of nog willen doorpraten over een specifiek
onderwerp, dan zijn ze van harte welkom
tijdens het vragen-uurtje op het Oostwende.
Maandag 14 februari van 19.00 - 20.00 uur,
aanmelden via komnaaroostwende.nl.
Onze medewerkers staan voor u klaar!
Als bezoek aan school door de coronamaatregelen niet mogelijk is, dan gaan
we met de activiteiten online.

Kijk voor meer info en aanmelden
op komnaaroostwende.nl

komnaaroostwende.nl
voor:
>
>
>
>

laatste info
data open avonden
open huis
ontdekkingslessen voor
groep 8-leerlingen
> filmpjes
... en nog veel meer!

Oostwende College
Plecht 1
3751 WB Bunschoten
T 033 - 299 74 00
info@oostwende.nl
www.oostwende.nl
@oostwende
/oostwende
/oostwende

