
Geeft je 
de ruimte 

MAVO 
HAVO 
ATHENEUM 
GYMNASIUM
TECHNASIUM

Op het d’Oultremont College voel je je thuis. 
Hier krijg je de ruimte om te ontdekken wat 
je écht leuk vindt. Naast de lessen wiskunde, 
Engels en geschiedenis valt er namelijk 
veel te kiezen. Zo krijg je het onderwijs 
dat bij jou past. En je ontwikkelt vaardigheden als onderzoeken, eigen 
verantwoordelijkheid nemen en plannen. Daar profiteer je heel je leven van.

Wil jij ruimte om zelf te kiezen en plezier te maken terwijl je leert? Dan is het 
d’Oultremont echt een school voor jou. We vertellen graag meer over onze 
school in deze brochure en op onze website www.doultremontcollege.nl. 
Daar vind je ook onze animatiefilm met Sam, Boran en Pleun in de hoofdrol. 
Nog beter is het om langs te komen op een van 
onze kennismakingsmomenten. De data vind 
je op de achterzijde van deze brochure. 

Je bent van harte welkom!

Het 
d’Oultremont 
geeft je de 
ruimte!

Paul Jankowski 
directeur

Miriam Geboers
teamleider 
klas 1 en 2

http://www.doultremontcollege.nl


Ontwikkel jouw 
vaardigheden

Op het d’Oultremont College 
ontwikkel jij vaardigheden waar je 
je hele leven veel aan hebt. 
We hebben het dan over 
vaardigheden zoals samenwerken, 
onderzoeken, zelfstandig werken, 
eigen verantwoordelijkheid 
nemen, ontwerpen en plannen. 

MAVO 
HAVO 
ATHENEUM 
GYMNASIUM
TECHNASIUM

Het 
d’Oultremont 
geeft je de 
ruimte om… 
te bouwen 
aan jouw 
vaardigheden

Natuurlijk is het belangrijk dat je wiskunde goed 
begrijpt en dat je andere talen leert spreken. 
Daar zorgen wij voor, want ons onderwijs is van 
hoog niveau. Maar het is net zo belangrijk dat je 
conclusies leert trekken, met anderen in debat 
kunt en leert presenteren. 

Je ontdekt en ontwikkelt deze vaardigheden bij 
het Technasium en Art, Design & Media (ADM). 
Meer hierover lees je op de achterkant van 
deze brochure. Ook bij vakken als lichamelijke 
opvoeding en wereldburgerschap besteden we 
veel aandacht aan vaardigheden.

Het d’Oultremont geeft 
je de ruimte om… 
zelf te kiezen

Zelf kiezen 
wat je 
nodig hebt 

Op het d’Oultremont bestaat een lesdag uit lessen volgens een vast 
basisrooster én keuzelessen. In het vaste rooster komen alle vakken 
aan bod. Daarnaast heb je de vrijheid om lessen te kiezen. Als je nog wat 
uitleg nodig hebt bij een bepaald vak kies je voor verlengde instructie. 
Je kunt zelfstandig aan het werk, zodat je je huiswerk grotendeels al 
op school af hebt. En je kunt kiezen voor de talentlessen: van fashion 
design en sport tot Lego League, houtbewerken of filosofie. Door zelf 
te kiezen bieden wij onderwijs dat bij jou past, en word jij steeds meer 
verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Vind je het moeilijk om te kiezen? 
Je mentor coacht je bij je keuzes, zodat je leert wat je nodig hebt.

Goed onderwijs en méér 
Op onze school krijg je goed onderwijs. 
Onze slagings-percentages zijn hoog en 
leerlingen slagen met mooie cijfers. Maar het 
d’Oultremont College biedt meer dan dat. 
We trekken er vaak op uit: tijdens uitstapjes en excursies leer je in de 
praktijk. En we doen graag iets voor de mensen om ons heen. Zo zetten 
we ons in voor ouderen en mensen met een handicap in Drunen. Ook na 
schooltijd is er van alles te doen op school. Je kunt via school meedoen aan 
sporttoernooien, sportclinics, een boot op zonne-energie ontwerpen of 
meespelen in de schoolband. Ook organiseren we kampen en meerdaagse 
reizen. Je ontdekt wat je leuk vindt, leert ervan én het is supergezellig!

Het d’Oultremont geeft je de ruimte om… plezier te maken



Het d’Oultremont College is een gezellige school waar 
je je snel thuis voelt en veel mensen leert kennen. Heel 
belangrijk, want in een fijne sfeer gaat leren beter! Je leert 
veel mensen kennen. Net zoals buiten school hebben je 
met iedereen contact, of je nu mavo, havo of vwo doet.  
De keuzelessen volgen we samen. Op het d’Oultremont 
kun je jezelf zijn. We geven elkaar de ruimte. En de 
docenten, die zijn er echt voor je. Je kunt op ze rekenen. 

Het d’Oultremont geeft je de ruimte om… jezelf te zijn

Voel 
je 
thuis 

Jij en de brugklas
Het d’Oultremont College is een school voor mavo, havo, vwo en Technasium. 
Heb je een advies tussen kader/mavo en vwo? Dan ben je bij ons op je plek.

Op het d’Oultremont zit je twee jaar in de brugklas. Daar heb 
je een eigen coach. Die helpt jou bij het stellen van je doelen 
en kijkt samen met jou hoe je die doelen kunt bereiken. 
Samen bepalen jullie zorgvuldig welk niveau het beste bij 
jou past. Om overzicht te houden over je schoolwerk, vinden 
wij het belangrijk dat je leert plannen en organiseren. Dat 
doen we met behulp van een planagenda, een Plenda. Die 
krijg je van ons en we leren hoe je hem gebruikt. 

Je start in een van de volgende klassen:
  Klas 1 mavo  toetsen op mavo-niveau
  Klas 1 mavo/havo toetsen op havo-niveau
  Klas 1 havo/vwo toetsen op havo/vwo-niveau
  Klas 1 vwo  toetsen op vwo-niveau

Een ander bijzonder vak dat 
alle leerlingen in het eerste 
jaar volgen is Art, Design & 
Media (ADM). Hier leer je 
anders te kijken naar beelden 
om je heen. Wat maakt die 
poster in het bushokje, 
die app of die reclame 
nou zo goed? We bouwen 
een website en maken 
animaties, maar werken ook 
‘gewoon’ met een potlood 
en klei. Prikkelt dit jouw 
nieuwsgierigheid? Dan kies jij 
er in de tweede klas vast voor 
om door te gaan met ADM.

ART, DESIGN 
& MEDIA (ADM)

Cambridge Engels 
en gymnasium
Zoek je nog meer uitdagingen? Op 
het d’Oultremont kun je heel goed 
Engels leren spreken, luisteren en 
schrijven. Cambridge Engels kun je 
in klas 1 van mavo, mavo/havo of 
havo/vwo kiezen als talentles; op 
het vwo volg je het in klas 1 tot en 
met 3. Vervolgens kun je in klas 3 
en 5 een diploma behalen van de 
Universiteit van Cambridge.
Op onze school kun je ook kiezen 
voor gymnasium. Daar volg je Latijn 
en Grieks, heel leuke vakken die je 
een bredere kennis van andere talen 
geven en inzicht in andere culturen. 

Het d’Oultremont geeft je de 
ruimte om… de ontwerper 
in jezelf te vinden



Het d’Oultremont 
geeft je de 
ruimte om… 
onderzoek 
te doen

Technasium
In het eerste jaar volgen alle leerlingen het 
Technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). 
Hierbij bedenk je creatieve oplossingen voor 
echte problemen waar een opdrachtgever van 
buiten de school een oplossing voor zoekt.  Je 
maakt ook een ontwerp en voert dat uit. Een 
paar voorbeelden? Je bedenkt het juiste uniform 
voor de politieagent van de toekomst. Of je 
bouwt mee aan een boot die op zonne-energie 
vaart. Vind je dit helemaal geweldig? Dan kies je 
in de tweede klas voor Onderzoek & Ontwerpen.

Wil jij onze school van binnen zien? Wil je 
van leerlingen en docenten horen hoe het 
eraan toe gaat op het d’Oultremont? Zet 
de volgende momenten dan in je agenda.

Open dag
Jij en je ouders zijn van harte welkom op 
dinsdag 8 november 2022  
van 15.30 tot 21.00 uur.

d’Ou mee middagen
Ben je benieuwd of onze school bij je 
past, meld je dan aan voor een van onze 
d’Ou mee middagen. Meld je aan via 
www.doultremontcollege.nl voor 
7 december 2022, 25 januari 2023 of 
1 februari 2023 van 13.45 tot 16.00 uur.

Voorlichtingsavonden 
Meer weten over onze school? Bezoek een 
van onze voorlichtingsavonden:
maandag 16, dinsdag 17, maandag 23 
en dinsdag 24 januari. De rondes starten 
om 19.00 en 20.15 uur.

Aanmelden 
Wil je je inschrijven bij het d’Oultremont 
College? Heel fijn! Vanaf november vind 
je op de website meer informatie over 
het aanmelden voor de brugklas. Na je 
inschrijving ontvang je een uitnodiging 
voor onze aanmeldavonden op maandag 
6 en dinsdag 7 maart 2023.

Kennismakingsmiddag
Als je je bij ons hebt ingeschreven, kun je 
op dinsdag 20 juni 2023 kennismaken 
met je nieuwe klas en je mentor. 
Je ontvangt een uitnodiging.

Meer weten? 
Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten 
over onze school? Ga dan gauw naar 
www.doultremontcollege.nl. 

Nog een vraag? Stel ‘m gerust! 
Stuur een mail naar ons via 
info@doultremontcollege.nl. 
We beantwoorden je vraag graag.

Zien we je snel?

Dillenburgstraat 46
5151 GL Drunen
0416 - 37 44 48

info@doultremontcollege.nl
www.doultremontcollege.nl

Het d’Oultremont College is onderdeel 
van OMO Scholengroep De Langstraat.

http://www.doultremontcollege.nl
http://www.doultremontcollege.nl
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