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Oscar Romero:
leer in goede sfeer!
Er komt een nieuwe tijd voor je aan, je gaat een overstap maken
naar het Voortgezet Onderwijs! Wij helpen je graag met die stap.
Op Oscar Romero werken we aan veiligheid en geborgenheid en
willen we de wereld een beetje beter maken, net als Oscar Romero.
Hij was een man die opkwam voor armen en onderdrukten. Door
zijn uitspraak: “Vrede is een product van rechtvaardigheid” laten wij ons leiden.
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Het gaat dus om leren en een goede sfeer neerzetten,
zowel voor leerlingen als personeel. Dat doen we in het
nieuwste schoolgebouw van Hoorn. Je bent van harte
welkom om samen met ons te werken aan een betere
wereld.
Om je al alvast een indruk te geven hoe onze school
eruit ziet en wat we er allemaal doen, hebben we dit
magazine gemaakt. Veel leesplezier!
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Een prachtige nieuwe school
Oscar Romero heeft een compleet
nieuw uiterlijk gekregen. Het gebouw
is spectaculair veranderd. Als je naar
onze school komt, vallen de grote
rode gymzalen meteen op. In de
enorme vleugel, met alle sportfaciliteiten, zijn prachtige zalen met fraaie
kleedkamers, maar ook ruimten voor
bijvoorbeeld fitness.
Behalve de gymzalen zien veel ruimten
in de school er nu heel anders uit dan
in de jaren daarvoor. Kijk maar eens in
de aula voor de onderbouw, in de
muzieklokalen, in het Open Atelier en
het Open Laboratorium. De mediatheek is helemaal nieuw, heeft een
grote collectie boeken en andere
materialen die je kunt lenen en je kunt
er in alle rust werken. Daarnaast is de
school duurzaam gemaakt door het
plaatsen van nieuwe LED verlichting
en op vele plaatsen nieuwe plafonds.

Leren in teams
Alle leerlingen zitten in een team. Als
brugklasleerling kom
je in een team mavo/
havo of havo/vwo. Je
hebt een aparte plek
in de school waar je
veel lessen krijgt. Daar
ontmoet je dus de
docenten die je lesgeven. Elk team heeft
een leerplein waar je
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zelfstandig aan het werk kunt. De teams hebben een
onderwijsassistent die je op het leerplein kan helpen
en daarnaast krijgen teams of leerlingen ondersteuning
van een trajectbegeleider als dat nodig is. De teamleider
heeft een kamer dicht bij het team.

KIJK OOK ONLINE!
Scan de QR-code en laat je verrassen in en door het
nieuwste schoolgebouw van Hoorn!
Deze QR-code zal je doorlinken naar filmpjes over
Oscar Romero. Je stapt in de wereld van ‘het Oscar’,
een superfijne, gezellige school,
waarin docenten en leerlingen
werken in een sfeer die vast ook
bij jou past. Ontdek wat deze school
jou allemaal te bieden heeft!
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Verschillende
brugklassen
Wat niet veranderd is, is ons uitstekende onderwijs. Voor
ons staat ‘leer in goede sfeer’ centraal. Veel leerlingen
kiezen voor de Oscarsfeer, vraag het ze maar! Op Oscar
Romero zijn vijf verschillende brugklassen waar de basis
wordt gelegd voor een mooie en inspirerende schooltijd.
We hebben een mavo-, een mavo/havo-, een havo-,
een havo/vwo- en een vwo-brugklas. Onze brugperiode
duurt twee jaar. Hierdoor hebben we alle tijd om te zorgen
dat jij op de juiste plek terecht komt!
Wat de beste brugklas voor jou is, wordt in eerste instantie
bepaald door het advies van de basisschool:
• vmbo-(g)t of mavo-advies: mavo of mavo/havo
• mavo/havo-advies: mavo/havo
• havo-advies: havo of havo/vwo
• havo/vwo-advies: havo/vwo
• vwo-advies: vwo.

De mavo-brugklas
De mavo-brugklas is een klas voor leerlingen die een
advies vmbo gemengde of theoretische leerweg hebben.
Deze brugklas geeft je de gelegenheid om in een klas met
maximaal 28 leerlingen je talent te ontdekken. Belangrijke
woorden zijn: rust, regelmaat en ruimte. Je lessen en de
toetsen zijn op mavo-niveau (vmbo-t).

De mavo/havo-brugklas
De mavo/havo-brugklas is voor kinderen die nog twijfelen
tussen mavo of havo. Je hebt dan van de basisschool een
advies mavo of mavo/havo en je weet nog niet welke
richting het gaat worden. Je krijgt les op mavo/havoniveau, dus met een mavo-advies ga je in deze klas zeker
een uitdaging aan. Het is belangrijk dat je ontwikkeling
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laat zien. Dat zien we
onder andere aan de cijfers voor je toetsen,
waarvoor je een mavo- en een havo-cijfer krijgt. Bij sommige vakken krijg je aparte mavo- en havo-toetsen. Of
je doorgaat op de mavo of de havo besluiten we aan het
eind van de tweede klas.

De havo-brugklas
In de havo-brugklas zul je je snel thuis voelen. Alle kinderen
hebben een havo-advies en de lessen en toetsen zijn op
havo-niveau. Leerlingen met ambitie geven we alle ruimte,
ook omdat we vaak werken met havo/vwo-methodes.

De havo/vwo-brugklas
Twijfel je nog tussen havo of vwo, dan kan je terecht in
deze brugklas. Lesstof wordt op een uitdagende manier
aangeboden. Je krijgt ook cijfers op twee verschillende
niveaus: een havo- en een vwo-cijfer. Uiteindelijk beslissen we aan het eind van het tweede leerjaar of je naar de
havo of het vwo kan doorstromen.

De vwo-brugklas

Kennismaking
Voor de zomervakantie is er een kennismakingsdag
met je nieuwe klas. Dan leer je natuurlijk ook je mentor
kennen. Met hem of haar hebben jij en je ouders ook
een kennismakingsgesprek op school. Je mentor is
een beetje als je meester of juf op de basisschool. Je
ziet hem of haar bij de studieles, in de mentorles en bij
activiteiten. Bij je mentor kun je altijd terecht. De mentor
helpt je om het op school naar je zin te hebben.
In de kennismakingsperiode ga je met je klas en je
mentor op kamp. Zo leer je de klas snel beter kennen.
Na een week of zeven sluiten we de kennismakingsperiode af met een speciale brugklasdag en na afloop
een brugklasfeest.

De vwo-brugklas is een brugklas voor leerlingen met een
vwo-advies. Je lessen zijn op vwo-niveau en je toetsen
ook. Op ons vwo krijg je naast de gewone vakken ook
bijzondere vakken, zoals research, ondernemerschap en
Spaans. In deze laatste kan je zelfs eindexamen doen. In
onze Mandelazaal ga je ervaren wat hoorcolleges zijn.
Dan weet je alvast hoe dat gaat: handig voor als je later
naar de universiteit gaat!
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Zelfstandig
werken
Alle leerlingen in de brugklassen werken met een iPad,
die je via school koopt. Op je iPad vind je onder andere
je huiswerk, je rooster, je toetsen, je digitale lesmateriaal
en je cijfers. Er is op school goede Wifi en iedereen heeft
toegang tot het draadloos netwerk. Met behulp van de
iPad kun je nog beter zelfstandig aan de slag, met basisstof, maar vooral ook met herhalings-, verrijkings- en/of
verdiepingsstof. Je kunt daarom eenvoudig, onafhankelijk
van je docent, in eigen tempo en/of op je eigen niveau
werken. Je kan dus ‘op maat’ zelfstandig werken, maar
ook door de docent ondersteund en gestuurd worden.
Bij problemen met je iPad kun je in de pauze terecht bij
de iHelp-balie. Daar word je geholpen door de systeembeheerders. Zij lossen de meeste problemen meteen op.
Als dat niet direct lukt, dan krijg je tijdelijk een andere iPad
te leen.
Natuurlijk hebben we afspraken over het gebruik van
de iPad: waar en wanneer mag je de iPad gebruiken en
waarvoor? Welke apps mag je gebruiken, is het apparaat
voldoende opgeladen, heb je je oortjes bij je?
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Drie lijnen:
kunst, sport en
technologie
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Je kan op Oscar Romero kiezen voor het volgen van een
lijn. Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent als je één
van de lijnen wilt volgen. Je hoeft er niet goed in te zijn,
maar wel enthousiast om er veel te leren. Een lijn kiezen
is niet verplicht! De leerlingen die een lijn volgen, hebben
één dag per week twee extra lessen en daarnaast regelmatig activiteiten op of buiten school. Voor deze lessen
heb je geen huiswerk. Er zijn drie lijnen: kunstlijn,
sportlijn en technologielijn. Je volgt een lijn drie
jaar en betaalt daarvoor € 175,- per jaar.
Er een speciale informatieavond over alle
lijnen op donderdag 17 februari 2022.

De Kunstlijn
In de kunstlijn gaat het om het
beleven van diverse kunstvormen.
Iedere periode staat één van de kunstvakken
centraal, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek,
dans en drama. Er komen kunstenaars en muzikanten in de klas, je krijgt les van echte acteurs
en dansers. Uiteraard nemen we je mee naar verschillende musea, naar voorstellingen en doen we
workshops bij kunstinstellingen.
In het tweede en derde jaar staan de nieuwe
media, bandcoaching, fotografie en fotobewerking en
theater centraal. De Kunstlijn wordt in het derde jaar afgesloten met een meerdaags bezoek aan het theaterfestival
Oerol op Terschelling.
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De Sportlijn
Op Oscar Romero hebben we al ruim vijftien
jaar een Sportlijn. Als je de sportlijn doet, heb
je één middag in de week twee extra lessen sport. Je doet
hierin verschillende sporten, zowel binnen als buiten, op
school en buiten school. Met onze prachtige nieuwe
gymzalen, fitnessruimte en crossfit zijn er op school
natuurlijk heel veel sporten mogelijk.
Bij de sportlijn hebben we ook speciale aandacht
voor schaatsen. Je sluit de Sportlijn in de 3e klas
dan ook af met een mooie, meerdaagse reis naar
de Weissensee in Oostenrijk, wanneer daar de
alternatieve Elfstedentocht wordt verreden.
Door middel van sport leren we onze sportlijnleerlingen ook samenwerken en organiseren.
Niet voor niets kiezen sportlijnleerlingen in de
bovenbouw vaak voor de vakken LO2 of
Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). De
leerlingen van LO2 en BSM helpen op hun
beurt weer bij activiteiten van de sportlijn.
Daarnaast assisteren onze sportlijnleerlingen
elk jaar bij de sportdag van een basisschool.
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De Technologielijn
Als je kiest voor de technologielijn ga je in de
brugklas aan de slag met LEGO-Robotica. Je
leert LEGO-Robots programmeren en bouwen die kleine
missies kunnen uitvoeren. Ook leer je van alles over
radiografische besturing. Uiteindelijk vorm je met andere
Technologielijn-leerlingen een Oscar LEGO-Roboticateam waarmee je met de First LEGO League-wedstrijd
meedoet. Er bestaat ook een mogelijkheid om met een
team dansende LEGO-Robots te bouwen.
Bij radiografische besturing vorm je met je team van
ongeveer zes leerlingen een Formule 1-team, het
‘os-CAR-team’. Samen pimp je de kap van een
radiografisch bestuurbare auto en doe je mee met
een wedstrijd op het circuit van de Model Auto Club
te Heemstede. Om ook nog knap gekleed voor de
dag te komen, zoek je samen met je teamgenoten
sponsors om de onkosten van de kleding en
materialen voor de auto, zoals nieuwe banden,
te kunnen betalen.
Na de brugklas ga je verder met bouwen, solderen en
microchips programmeren. Je werkt bijvoorbeeld met
de microprocessor Arduino. Dat is een microprocessor
waaraan je sensoren, LEDjes of motortjes vast kan maken.
Programmeren doe je met gratis Arduino-software.
Je kan dus ook thuis verder werken. Weet je nog niks
van chips en programmeren? Geeft niks! Je krijgt
een paar introductielessen om de basis te leren.
Daarna ga je zelf iets bouwen: een rijdende
robot, een hightech huis met alarminstallatie,
een plantenkas met klimaatcontrole of een
knikkerfabriek. Daarnaast kan je met radiografische besturing verder gaan, bijvoorbeeld met
radiografische zeilboten.
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