d’Oultremontcollege Drunen

mavo – havo - vwo

Het d’Oultremontcollege in Drunen is een
6 VWO VWO VWO
scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo met
(tech) (gym) (ath)
leerlingen uit de gemeente Heusden en de verre regio. Het 5 VWO VWO VWO HAVO HAVO
(tech) (gym) (ath) (tech)
vwo heeft de opleidingen atheneum, gymnasium en
4
VWO VWO VWO HAVO HAVO
MAVO
technasium. Ook de havo-afdeling heeft een
(tech) (gym) (ath) (tech)
(vmbo t)
technasiumopleiding. Binnen het technasium staat het vak
3 VWO VWO VWO HAVO HAVO
MAVO
Onderzoek & Ontwerpen centraal. De mavo heeft een
(tech) (gym) (ath) (tech)
variant op het technasium met het vak Technologie &
2 VWO VWO VWO HAVO HAVO
MAVO
Toepassen. Art, Design & Media is een nieuw
(tech) (gym) (ath) (tech)
competentiegericht vak op onze school. Het is op de mavo, 1
HAVO/vwo
VWO
MAVO/havo
havo en vwo afdeling ook mogelijk het vak Cambridge
Engels te volgen. Dit vak leidt op voor een van de internationaal erkende Cambridge-certificaten. Het
d’Oultremontcollege streeft naar maatwerk en talentontwikkeling. De school telt ongeveer 1200 leerlingen.
Adres:
Dillenburgstraat 46, 5151 GL Drunen
telefoon:
0416-374448
e-mail:
info@doultremontcollege.nl
website:
www.doultremontcollege.nl
Directie en contactpersoon voor het basisonderwijs:
Ard van Aken
directeur
Miriam Geboers
afdelingscoördinator klas 1

Lesuren:

De lessen duren 50 minuten. De schooldag begint om 8.20 uur en eindigt in principe
om 15.00 uur.

Begeleiding:

Leerlingen krijgen begeleiding van een vaste mentor/coach. Daarnaast beschikt de
school over een uitgebreid zorgsysteem met interne- en externe deskundigen.

Van 8.20 tot 15.00 uur: In je rooster staan verplichte lessen. Daarnaast kun je ook een aantal uren zelf de
keuze maken naar welke soort activiteit je gaat. Naar verlengde instructie, begeleid
zelfstandig werken of talentlessen. Als je naar huis gaat is het meeste huiswerk af.
Openbaar vervoer:

De bus stopt naast de school. Er zijn veilige fietsroutes naar school.

Boekenfonds:

De schoolboeken zijn gratis. We laten het boekenpakket verzorgen door Iddink in
Ede.

Open avond:

Dinsdag 16 januari 2018 van 18.00 tot 21.00 uur.

Aanmelding:

Persoonlijk, maandag 5 en dinsdag 6 maart 2018 van 18.30 – 20.30 uur.

