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Naar de middelbare
Zit jij in groep 7 of 8? Dan komt de stap naar de middelbare
school dichtbij. Misschien weet je al waar je heen gaat,
misschien nog helemaal niet. In dit boekje lees je hoe jij de
school vindt die bij jou past.
De grote stap naar de middelbare kan best spannend zijn. Als
je verder leest, zal je zien dat het met kleine stapjes helemaal
goedkomt!
Stichting OVO
Dit boekje is gemaakt door Stichting OVO: een organisatie
met basisscholen en middelbare scholen. Wij weten dus
precies wat jij straks tegenkomt bij het kiezen van een school
en bij de overstap naar de middelbare.
Het gaat om jou!
Jij gaat straks naar een nieuwe school. Dus dat moet een
school zijn waar jij je goed bij voelt. Natuurlijk kan dat best
even wennen zijn, maar je komt in een klas met kinderen voor
wie de school ook nieuw is. Samen ontdekken jullie vanzelf
hoe de school werkt en vindt iedereen zijn plekje.
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Overstap

In groep 7 en 8 ga je nadenken over de middelbare school.
Hieronder zie je welke stapjes je zult nemen.
1. Schooladvies (januari/februari)
In groep 7 krijg je meestal al een voorlopig
schooladvies. In groep 8 krijg je van je juf of meester
een uiteindelijk schooladvies. Hierop staat welk
schooltype bij jou past volgens de basisschool. Dat
kan zijn: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo.

3. Aanmelden (maart)
Wanneer je samen met je ouders
voor een school hebt gekozen,
dan kan je je aanmelden. In
Gorinchem kan dit tijdens de
centrale
aanmelddagen.
Op
een van deze dagen ga je met
je ouders naar de middelbare
school om je aan te melden.

Meestal weet je al wat je kan verwachten. Dan weet
je ook bij welke scholen je kan gaan kijken.
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Schooladvies
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Schoolkeuze

2. Schoolkeuze (oktober-maart, ook in groep 7)
Het is belangrijk dat een school bij jou past.
Daarom is het goed om op verschillende scholen
te gaan kijken. Op elke school krijg je indrukken
van het gebouw, de lessen en de leerkrachten.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, raden
wij aan om ook in groep 7 al naar open dagen en
doemiddagen te gaan.
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3

Aanmelden

5. Warme overdracht
De basisschool kent jou en weet
hoe je leert. Dit geven zij door
aan de middelbare school, tenzij
je aangeeft dat je dat niet wilt.
Ga jij van een OVO basisschool naar
een OVO middelbare school? Dan
gaat de leerkracht van de basisschool
in gesprek met de middelbare school
om jou als leerling over te dragen. We
noemen dit een warme overdracht.
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Warme
overdracht

Eindtoets
4. Eindtoets (april/mei)
In groep 8 maak je in april of mei de eindtoets (bij
OVO is dat de IEP). Maak je deze toets beter dan
verwacht? Dan overlegt bij OVO de basisschool
met jou en je ouders of een ander schooltype
toch beter bij je past. Dit kan betekenen
dat je ook voor een andere school kiest.
Meestal klopt de score met wat de basisschool
verwachtte. En heb je je school goed gekozen.
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Vind jouw school
Je gaat een middelbare school kiezen, maar hoe
begin je daarmee? Hieronder staan een paar
stappen die je kunnen helpen.

1. Welke scholen zijn er?
Misschien weet je nog niet precies
welke scholen er in de omgeving zijn. Je
kunt dan op internet gaan zoeken. Kijk
bijvoorbeeld op scholenopdekaart.nl. Daar
staan alle middelbare scholen bij elkaar.

2. Wat wil jij?
Weet jij al wat je belangrijk vindt voor
jouw nieuwe school?
•
Wil je een grote of een kleine school?
•
Vind je het belangrijk dat er veel
aandacht is voor techniek, creatieve
vakken, sport, taal of voor de sfeer op
school?
•
Heb je veel begeleiding nodig of werk
je liever zelfstandig?
Als je deze vragen voor jezelf beantwoordt,
dan weet je waar je op kunt letten bij
de open dagen. Natuurlijk kunnen je
antwoorden veranderen als je op de
scholen gaat kijken!

3. Wat denken anderen?
Jij gaat straks naar een nieuwe
school, dus jij moet blij zijn met
je keuze. Maar soms helpt het
om anderen naar hun mening
te vragen. Je familie en je juf of
meester kennen je bijvoorbeeld
heel goed. Zij kunnen je helpen
om te bepalen wat er bij jou past.

4. Kijken en ervaren
Het belangrijkste is dat jij op de scholen
gaat kijken. Alle middelbare scholen
hebben momenten waarop je kan komen
kijken. Voor de openbare scholen in
Gorinchem vind je die momenten in dit
boekje.
Kijk ook eens op de websites van de
scholen. Daar vind je meteen allerlei
informatie over wat de school belangrijk
vindt.
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De schoolkeuze
Kom gewoon langs!

Je kunt op verschillende manieren informatie vinden over middelbare
scholen. Op internet kun je bijvoorbeeld informatie vinden via
www.scholenopdekaart.nl en natuurlijk heeft elke school een eigen
website. Verderop in dit boekje kan je ook al wat lezen over de
verschillende schooltypes en de scholen van Stichting OVO.
Het is vooral belangrijk dat je zelf op de scholen gaat kijken. Er zijn
allerlei activiteiten voor jou als leerling en voor je ouders.
Doemiddagen
In oktober en november zijn er doemiddagen voor de leerlingen van
groep 7 en 8 van alle basisscholen in de regio. Je kan dan komen kijken
bij het Gymnasium Camphusianum, Fortes Lyceum en Omnia College.
Geef je via de website van de school door dat je komt?
Ervaar de school
Misschien weet je al precies wat je wilt leren. Het kan ook zijn dat je
nog niet zo goed weet wat je leuk vindt en kunt. Op Fortes Lyceum en
Omnia College kan je tijdens Expeditie Fortes en Omnia Experience
ontdekken welke richting bij jou past.
Open dagen
De momenten hierboven zijn echt voor jou als leerling. Tijdens de open
dag kan je samen met je ouders, verzorgers, broer of zus komen kijken.
Informatieavonden
In oktober en november organiseren we, speciaal voor ouders,
verschillende informatieavonden waarop de openbare middelbare
scholen zich presenteren. Ouders kunnen zich aanmelden voor een
avond naar keuze via www.naardemiddelbare.nl.

Kijk in het schema op de volgende bladzijden voor alle momenten.
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Doemiddag voor
leerlingen
Ouderinformatieavond
Ouderinformatieavond
Ouderinformatieavond
Doemiddag Gymnasium
Camphusianum
Expeditie Fortes
Ouderinformatieavond
Omnia Experience
Ouderinformatieavond

Evenement
Expeditie Fortes
Open dag Omnia
College en Vita College
Open dag Gymnasium
Camphusianum
Omnia Experience

Open dag Fortes Lyceum Fortes Lyceum
Wijdschildlaan 4, Gorinchem
Voorlichtingsavond voor
ouders
Expeditie Fortes
Omnia Experience
Voorlichtingsavond voor
ouders
Voorlichtingsavond voor
ouders
Voorlichtingsavond voor
ouders
Inschrijfdag Vita College
Inschrijfdagen

Woensdag 27 oktober
14.30-16.30
Maandag 1 november
19.00-21.00
Donderdag 4 november
19.00-21.00
Dinsdag 9 november
19.00-21.00
Woensdag 10 november
14.30-16.30
Woensdag 10 november
14.30-16.30
Woensdag 10 november
19.00-21.00
Woensdag 17 november
14.30-16.30
Donderdag 18 november
19.00-21.00

Datum, tijd
Woensdag 12 januari
14.30-16.30
Vrijdag 14 januari
16.00-21.00
Zaterdag 15 januari
9.00-13.00
Woensdag 19 januari
14.30-16.30
Vrijdag 21 januari
16.00-21.00
Donderdag 27 januari
19.30-20.30
Woensdag 2 februari
14.30-16.30
Woensdag 2 februari
14.30-16.30
Woensdag 2 februari
20.00-22.00
Dinsdag 8 februari
19.00-21.00
Donderdag 10 februari
19.30-21.00
Vrijdag 25 februari
14-15 maart

Op de middelbare scholen

Vita College
Merwedekanaal 8, 4206 BC Gorinchem

Omnia College
W. de Vries Robbéweg 27, Gorinchem

Vita College
Merwedekanaal 8, 4206 BC Gorinchem

Gymnasium Camphusianum
Vroedschapstraat 11, Gorinchem

Omnia College
W. de Vries Robbéweg 27, Gorinchem

Fortes Lyceum
Wijdschildlaan 4, Gorinchem

Fortes Lyceum
Wijdschildlaan 4, Gorinchem

Omnia College
W. de Vries Robbéweg 27, Gorinchem

Gymnasium Camphusianum
Vroedschapstraat 11, Gorinchem

Omnia College
W. de Vries Robbéweg 27, Gorinchem

Fortes Lyceum
Wijdschildlaan 4, Gorinchem

Locatie

Basisschool De Sterrenkijker Leerdam
Drossaardslaan 72, 4143 BD Leerdam

Omnia College
W. de Vries Robbéweg 27, Gorinchem

Gymnasium Camphusianum
Vroedschapstraat 11, Gorinchem

Fortes Lyceum
Wijdschildlaan 4, Gorinchem

Gymnasium Camphusianum
Vroedschapstraat 11, Gorinchem

Obs De Lingewaard
Harpstraat 13, 4241 CA Arkel

Fortes Lyceum
Wijdschildlaan 4, Gorinchem

Omnia College
W. de Vries Robbéweg 27, Gorinchem

Op de middelbare scholen, jij kiest waar je
heen gaat.

Obs De Driemaster
Pietersweer 32, Hardinxveld-Giessendam

Ouderinformatieavond

Dinsdag 26 oktober
19.00-21.00

Locatie

Evenement

Datum, tijd

Kalender 2021-2022
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Vita College

Omnia College

Fortes
Lyceum

Gymnasium
Camphusianum

Welke schooltypes zijn er?
Praktijkonderwijs
Heb jij een indicatie voor het praktijkonderwijs? Dan ga je aan
de slag om certificaten te halen en een praktijkschooldiploma.
Vanuit
het
praktijkonderwijs
groei
je
door
naar
een
passende
werkplek
of
het
Entreetraject
op
een
mbo.
Praktijkonderwijs wordt bij OVO aangeboden op Vita College (voorheen
Merewade Praktijkschool).

Vmbo en mavo
Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt je
voor op een opleiding aan het mbo. Sommige leerlingen gaan na het
vmbo door met de havo. Het vmbo is praktisch en vakgericht. Binnen
het vmbo zijn er verschillende leerwegen, de mavo is daar één van.
Theoretische leerweg (tl)/mavo

Vmbo theoretische leerweg (tl) en mavo zijn hetzelfde. Deze
leerwegen zijn gericht op theorie, bij Omnia College krijg je ook
altijd een beroepsgericht praktijkvak.
Tl of mavo bereidt je voor opniveau 4 van het mbo of op een
overstap naar de vierde klas havo.
Gemengde leerweg (gl)

In de gemengde leerweg doe je examen in vijf theorievakken
en één beroepsgericht vak. Daarna kan je naar de twee hoogste
niveaus van het mbo. Het diploma heeft daarmee dezelfde status
als dat van de theoretische leerweg of de mavo. Soms stromen
leerlingen vanuit de gemengde leerweg ook door naar havo 4.

Deze leerweg sluit aan op niveau 2 van het mbo.
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs is er voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Je volgt één van de leerwegen die
hierboven staan, maar krijgt les in kleinere groepen of met nog
meer persoonlijke ondersteuning.
Alle leerwegen van het vmbo worden bij OVO aangeboden op Omnia
College, mavo vind je op Omnia College en op Fortes Lyceum.

Havo
Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een theoretische
opleiding die jou voorbereidt op het hbo (hoger beroepsonderwijs).
Havo wordt bij OVO aangeboden op Fortes Lyceum

Vwo
Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) bereidt je voor
op de universiteit. Kinderen met een vwo-diploma kunnen ook kiezen
voor een opleiding in het hbo.
Het is soms lastig te bepalen of je het best op je plek bent op de havo
of juist op het vwo. Wil je veel weten of onderzoeken? Dan is het vwo
vaak een goede keuze.
Het vwo kent bij Stichting OVO drie varianten:
•
Gymnasium met aandacht voor de klassieke oudheid op Gymnasium
Camphusianum
•
Technasium met veel aandacht voor bètavakken op Fortes Lyceum
•
Atheneum op Fortes Lyceum

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Werk je graag met je handen? Dan ga jij misschien naar de
kaderberoepsgerichte leerweg. Het lesprogramma in de derde en
vierde klas bestaat voor de helft uit een beroepsgericht programma.
Ook de kaderberoepsgerichte leerweg sluit aan op de niveaus 3 en
4 van het mbo.
Basisberoepsgerichte leerweg (bb)

Ook bij de basisberoepsgerichte leerweg werk je veel met je
handen. Je krijgt minder theorie en veel beroepsgerichte vakken.
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De scholen van Stichting OVO
Stichting OVO heeft vier middelbare scholen met samen alle
schooltypes. Iedere school geeft een eigen invulling aan het onderwijs.
Je leert een school het beste kennen door te komen kijken op de open
dagen, doemiddagen of andere informatieve momenten.
Wat kan je op een OVO-school verwachten?
Bij OVO is er altijd persoonlijke aandacht en begeleiding en waar nodig
extra ondersteuning of extra uitdaging.
Daarnaast heeft iedere OVO-school meer te bieden dan alleen de
examenvakken. De scholen zijn betrokken bij de samenleving en laten
je verder kijken dan het klaslokaal. Hoe dit gebeurt, verschilt per school.
Denk aan helpen in het buurthuis, stage lopen en lessen van mensen in
bepaalde beroepen, maar ook aan stedenreizen, olympiades, excursies
en evenementen als de Stadstafel of Fortes Festival.
Op de volgende pagina’s lees je meer over Vita College, Omnia College,
Fortes Lyceum en Gymnasium Camphusianum.
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Ben jij een echte doener?

Vind je het fijn om in een kleine klas te zitten op een school waar iedereen
elkaar kent? Heb je af en toe een steuntje in de rug nodig? Dan is het Vita
College de plek voor jou! Hier haal je officiële certificaten, waar je later
mee aan de slag kunt. Samen gaan we op zoek naar een passende baan.
Als het beter bij je past, kun je je ook voorbereiden op een overstap naar
het mbo. Vita biedt een opleiding op maat.
Praktijkruimtes
Naast de theorielessen is er veel aandacht voor praktijklessen. Zo hebben
we een techniekhal, een professionele keuken en ook een groene kas waar
we van alles in ondernemen. Ook krijg je praktijklessen op Omnia College.
Pro-vmbo brugklas
Is er twijfel tussen de praktijkschool of het vmbo dan is de pro/vmbobrugklas misschien een goede keuze. Je volgt dan lessen op vmbo-niveau
in een kleinere groep. We volgen je goed en kijken of je na deze brugklas
de overstap naar het vmbo kan maken.
Stage
Een goede stage geeft meer kans op een baan. De stage wordt nog
waardevoller door de goede begeleiding vanuit Vita College. Onze school
heeft hierin een goede naam opgebouwd. Leerlingen en ouders, maar
ook bedrijven, vinden dat we het goed doen.
Entree junior
Om een goede overstap te maken naar een ROC bieden wij de
Entree Junior aan. Bij het volgen van het traject Entree Junior krijg
je 2 dagen theorielessen op school. Je krijgt intensieve coaching en
loopbaanbegeleiding. Daarnaast loop je 2 dagen stage.

COLLEGE
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Oog
Voor jouw
talent

Praktijkonderwijs
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De wereld aan je voeten

Leer je graag door te doen? Kom dan eens kijken bij ons Omnia College.
De wereld ligt aan je voeten: je maakt kennis met alle mogelijke
beroepen. Je mag kiezen en opnieuw kiezen, net zo lang tot je weet
wat je echt leuk vindt. Daarnaast krijg jij een personal coach die je helpt
bij je keuzes en alles wat er bij de middelbare school komt kijken.
Keuze uit verschillende richtingen
Jij wordt een echte professional, je kan kiezen uit:
•
Economie & Ondernemen
•
Zorg & Welzijn
•
Horeca, Bakkerij & Recreatie
•
Bouwen, Wonen & Interieur
•
Produceren, Installeren & Energie
•
Mobiliteit & Transport
De leerlingen die én goed vakwerk leveren én goed kunnen leren,
kunnen ook een TL-diploma halen op Omnia, net als het mavodiploma, maar dan met 1 beroepsgericht praktijkvak. Zo weet je ook al
hoe het is om in de praktijk te werken.
Lekker veel praktijk
In de Vakwerkklassen krijg je in klas 1 en 2 iedere week lekker veel
praktijklessen. Je mag elke periode een andere Vakwerkklas kiezen. Zo
kom je erachter wat je echt leuk vindt. Weet jij al wat je leuk vindt? Dan
mag je in je favoriete klas blijven. Ook stage lopen, leren in een echt
bedrijf, is belangrijk bij Omnia.
Maar er is meer!
Wat dacht je bijvoorbeeld van de Sportklas? Of van het nieuwe vak
Media en Vormgeving waarbij je de tofste posters maakt voor bedrijven.
Of kies jij voor de paardenklas en leer je paardrijden op een manege.
Daarnaast volgen er leerlingen Informatietechnologie waarbij ze o.a.
hun eigen websites bouwen. Je snapt het al... Op Omnia College leer je
meer dan een vak alleen! Met alles wat je op Omnia College leert, ligt
de wereld aan je voeten!
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vmbo
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Talentontwikkeling op Fortes Lyceum

In een voortdurend en snel veranderende maatschappij geven 21st
century skills onze leerlingen een streepje voor. Naast een stevig
basispakket voor het diploma technasium, atheneum, havo of mavo,
kun je op Fortes Lyceum aan de slag met uitdagende activiteiten die
aansluiten bij jouw talent, de talentenstromen:
•

•
•

•

•

Fast Lane English, snel op topniveau de wereldtaal Engels leren
en samen abroad op het atheneum. Je gaat op voor het hoogste
internationaal erkende Cambridge niveau.
Technasium, voor denkers die ook kunnen ontwerpen. Is geen
uitdaging te complex voor jou?
Art Factory, duik in de wereld van de digitale kunst en multimedia.
Leer filmen, monteren, en grafisch vormgeven voor de media van
de toekomst.
Sports, voor fanatiekelingen die graag bijzondere sporten
ontdekken buiten de gymzaal en meer willen weten over sport en
beweging.
Jong ondernemen, voor leerlingen die hun eerste bedrijfje willen
starten of zich serieus willen oriënteren op ondernemerschap (vanaf
leerjaar 3).

Cambridge English
Op alle niveaus zijn er kinderen die aanleg hebben voor talen en in het
specifiek de Engelse taal, daarom bieden wij vanaf leerjaar 2 Cambridge
English aan voor mavo- en havoleerlingen. In de Cambridge klas krijg je
een uur meer Engels, de docent spreekt veel Engels en je gaat sneller
door de leerstof heen. Uiteindelijk leg je een Cambridge examen
af. Welk examen? Dat is volledig afhankelijk van jouw niveau op dat
moment.
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Kleinschalig
Dit alles bieden we aan binnen een kleinschalige scholengemeenschap
van ongeveer 1300 leerlingen. Wij bieden kwaliteit, orde, rust en
regelmaat waarbij we veel aandacht hebben voor leerlingen en ouders.
De vertrouwensdriehoek tussen leerling, ouders en school is bepalend
voor het leerproces van kinderen en jongeren.
We dagen je uit het beste uit jezelf te halen in een professionele
leeromgeving waar iedereen zich veilig, prettig en gewaardeerd voelt.

technasium, atheneum, havo, mavo
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Leren voor het leven

Leren doe je niet voor school, maar voor het leven. Op het
Camphusianum leer je de wereld om je heen te begrijpen. Maar je
leert ook hoe jij in die wereld staat en waar jouw interesses liggen.
Daarbij helpen je docenten en je mentor je, maar ook
je nieuwe klasgenoten. Want van elkaar leer je ook heel
veel. We kunnen je vertellen hoe mooi ons gebouw is, hoe
goed de sfeer is en wat je allemaal gaat leren, maar je kan
natuurlijk veel beter komen kijken. Wanneer kom jij langs?
Veel keuzevrijheid
In het eerste jaar krijg je Studium Generale. Dat klinkt
misschien nog ingewikkeld, maar het is heel leuk. Het betekent
namelijk dat je 2 uur per week kan kiezen welk vak jij wil
volgen. Zo kan je je meteen al verdiepen in jouw interesses.
Ook in latere jaren mag je vaak zelf kiezen hoe of wat je leert.
Leerlingclubs
Op
het
Camphusianum
kan
je
je
aansluiten
bij
verschillende
clubs
en
commissies.
Zet
je
bijvoorbeeld
in voor het goede doel, leer iedereen overtuigen in de
debatclub of maak deel uit van de diversiteitscommissie.
Net dat beetje extra
Op het Camphusianum geven we je alle kansen. Engels Duits en
Frans worden zo aangeboden dat je vanzelf wordt klaargestoomd
voor speciale internationale certificaten. Grieks en Latijn geven
je een beter begrip van de huidige samenleving. We zijn een
begaafdheidsprofielschool. En ben jij goed in exacte vakken? Dan kan
je deelnemen aan U-talent, een samenwerking met de Universiteit
van Utrecht.
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gymnasium
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Contact

OVO basisscholen
Gorinchem

COLLEGE

Oog
Voor jouw
talent

Praktijkonderwijs
www.vita-college.nl
Info@vita-college.nl
0183 626460

Merwedekanaal 8
4206 BC Gorinchem

Vmbo - tl, gl, kb, bb, lwoo
www.omniacollege.nl
info@omniacollege.nl
W. de Vries Robbéweg 27
0183 622728
4206 AK Gorinchem

basisschool

de Tweemaster
Technasium, atheneum, havo, mavo
www.forteslyceum.nl
Wijdschildlaan 4
info@forteslyceum.nl
4207 EA Gorinchem
0183 656868

Gymnasium
www.camphusianum.nl
info@camphusianum.nl Vroedschapstraat 11
0183 622388
4204 AJ Gorinchem
Hardinxveld-Giessendam
Stichting OVO
www.stichtingovo.nl
info@stichtingovo.nl
0183 650440
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Merwe Donk 10
4207 XB Gorinchem
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www.stichtingovo.nl

