Welkom
bij OVMZ!
Verder kijken.
Verder leren.
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Welkom op hét vmbo van Zeist en omgeving.
Een school waar we jouw talent zien en
begeleiden, zodat je verder kunt groeien
en toffe dingen leert waarmee je verder komt!

Wat voor school is OVMZ?
Wij zijn een leergemeenschap waar jij echt
gezien wordt! Het OVMZ is een relatief
kleine school met ongeveer 500 leerlingen,
verdeeld over twee gebouwen.
Op onze school kun je de basisberoeps
gerichte, kaderberoepsgerichte en
theoretische leerweg (mavo) volgen.
Onderwijs op vmbo-bbl, vmbo-kbl,
vmbo-gl of mavo-niveau, eventueel in
combinatie met Leerweg Ondersteunend
Onderwijs (lwoo).

Bij ons staat het ontwikkelen van jouw
talenten centraal. We bieden daarom
veel extra mogelijkheden naast en in
ons reguliere onderwijs, om te kijken
waar jouw kracht ligt.

“Bij ons word jij echt gezien.
Om verder te kunnen leren,
moet je eerst verder kijken!”
Meer
weten?
Klik hier

Verder leren
start bij OVMZ!
Wij zijn een mavo & vmbo school op
een prachtige groene locatie in Zeist.
Een school waar we samen kennis ontdekken,
maken en vernieuwen. Waar je hoofd wordt
aangezet en vaardigheden kunnen groeien.
Waar denken de praktijk vormt en waar jijzelf
de basis bent voor jouw volgende stappen.
Waar we je talent zien, verdiepen en uitdagen.
Binnen een unieke leeromgeving, in de
veiligheid van kleinschaligheid.
Zodat jij de volgende stappen maakt en
verder komt.
Wij zijn een school waar theorie en praktijk
elkaar versterken en waar je leert voorbij de
grenzen van jouw diploma te kijken.
Welkom bij het OVMZ

“Leer en maak
jouw toekomst!”
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Wat doe je
bij OVMZ?
Op onze school kun je onderwijs volgen op vmbo-bbl, vmbo-kbl,
vmbo-gl of mavo-niveau.
Vmbo

Het vmbo kent vier paden: de
basisberoepsgerichte leerweg (vmbobbl), de kaderberoepsgerichte leerweg
(vmbo-kbl), de gemengde leerweg (vmbogl) of theoretische leerweg (mavo). In
deze leerwegen bereid jij je voor op een
beroep. Hele praktische en vakgerichte
routes dus! Hiernaast leer je natuurlijk ook
de belangrijke theorie op een leuke en
inspirerende manier. Na je tijd bij ons op
school kun je doorstromen naar het MBO
of de havo. Dan kun je bijvoorbeeld bij
onze buren van het OLZ naar school.

Extra ondersteuning met
Leerweg Ondersteunend
Onderwijs (lwoo)

Heb jij wat extra hulp nodig tijdens jouw
schooltijd? Onder bepaalde voorwaarden
kun je dan in aanmerking komen voor het
Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo).
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Leerweg Ondersteunend Onderwijs kan
bijvoorbeeld bestaan uit ondersteunings
lessen of maatwerk begeleiding en
trainingen om je beter te leren studeren.
Lwoo is bedoeld voor leerlingen die
tenminste het vmbo op het niveau van de
basisberoepsgerichte leerweg aankunnen,
maar extra begeleiding nodig hebben om
de eindstreep te halen. Ondersteuning
op maat, dus! Dat hoeft ook niet altijd
vier jaar te duren, de ondersteuning kan
ook tijdelijk zijn. We kijken waar we jou bij
kunnen helpen!

Na je tijd bij ons op school
kun je doorstromen naar
het MBO of de havo.
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Het 1e en
2e leerjaar
Ben jij op zoek naar een omgeving met ruimte
voor jouw talent? Dat is precies waar wij jou
bij kunnen helpen! Wij geloven namelijk dat
iedereen bepaalde talenten heeft. Of je nu heel
sportief bent, makkelijk praat of een kei bent in
rekenen. Maar wanneer je naar de middelbare
school gaat, word je vaak in een ‘hokje’ gestopt:
vmbo, havo of vwo.

Ruimte om samen te leren

Onze school zit op een prachtig landgoed, midden in de bossen
van Zeist. Op hetzelfde terrein zitten onze buren, het OLZ. Dat
is gezellig, maar biedt ook heel veel kansen. Zo hebben wij een
samenwerking met het OLZ in de vorm van de havo-kansklas,
waarin leerlingen met het advies mavo-havo de mogelijkheid
krijgen te kijken welk niveau bij hen past.

In beweging blijven

Dans, ren, spring of speel. Zolang je maar in beweging
bent! Gezond leven vinden wij super belangrijk. Zowel voor
je mentale als fysieke gezondheid. Daarom bieden wij de
beste programma’s in de regio. Als je in de onderbouw voor
de richting sport kiest, speelt bewegen natuurlijk helemaal
een belangrijke rol in je schooltijd. Maar wij krijgen al onze
leerlingen in beweging.
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Klik hier
en ga naar
de online
open dag!

Een soepele overgang naar de middelbare school.
Brugklas ‘nieuwe stijl’;
de Brugklas Extra

Voor alle brugklasleerlingen bieden we
het eerste jaar iets extra’s als onderdeel
van ons standaard brugklasprogramma.
Wij noemen dit de Brugklas Extra! Voor
de leerlingen die op zoek zijn naar meer
uitdaging, verdieping of ondersteuning
hebben we elke week extra-uren.

Wat is de brugklas Extra?

Al onze brugklassers zitten bij ons in de
Brugklas Extra, omdat we net wat meer
aanbieden dan andere scholen. Alle
leerlingen krijgen 6 uur in de week extra
maatwerkaanbod. Voor een deel van de

leerlingen zal dit bestaan uit verdiepen,
versnellen en verbreden. Denk hierbij aan
het volgen van vakken op een niveautje
hoger, coole projecten uitvoeren – zoals
robots bouwen - of sneller door de lesstof
van een vak gaan.
Voor het ander deel van de leerlingen
bestaan deze extra uren uit ‘opstap-uren’.
Dit zijn uren waarin er extra ondersteuning
is voor bijvoorbeeld leren plannen,
sociaal sterker worden of het inlopen
van achterstanden op bijvoorbeeld taalen rekengebied. Hoe jij deze uren gaat
invullen ligt er dus maar net aan waar jij
behoefte aan hebt!
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Het is zo ver. Je gaat beginnen op de middelbare school!
Dat is misschien best een beetje spannend. Maar wat leuk
dat je bij ons lessen gaat volgen.
Vanaf het moment dat je bij onze
school binnenkomt, zorgen onze
leraren ervoor dat je je direct thuis
voelt. Logisch, want we zijn een
kleinschalige school waar we iedereen
kennen. Wij maken een plan met je,
over jouw eerste jaar bij ons op school.
En je ontmoet natuurlijk ook jouw
klasgenoten! Want wij zijn natuurlijk
ook gewoon een super gezellige school.

/ Sport

Onze onderbouw
Jouw stap naar de
middelbare school
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Regelmatig ‘in de benen’,
om lekker in beweging
te komen? Als dat je als
muziek in de oren klinkt,
ben jij misschien wel de
ideale kandidaat voor ons
sportprofiel. Maar naast
fysiek, word je ook mentaal
steeds sterker! Fysieke
beweging zorgt hier
namelijk voor.

/ Expressie

Sport, expressie of toekomst;
doe wat bij jou past!
Waar ligt jouw talent en passie? Daar
gaan wij samen met jou naar op zoek!
In het eerste en tweede leerjaar bieden
wij je keuzebegeleiding, want aan het
eind van het tweede leerjaar moet je
een profiel kiezen. Waar ga jij voor?

Hoe presenteer je jezelf
naar de buitenwereld?
Hoe werk je op een
creatieve manier? Onze
kunstleerlingen krijgen
verschillende workshops
op het gebied van
beeldende vorming,
drama en muziek. Een
profiel voor creatieve
talenten (in spé), dus!

/ Talent & Toekomst

Weet je nog niet helemaal
wat bij jou past? Dat is
geen probleem, in ons
talent & toekomst profiel!
Hier volg je een gevarieerd
programma, om jouw
talent te vinden en te
ontdekken.

Welk profiel je ook kiest, wij zorgen ervoor dat je altijd klaar
bent om naar de volgende fase te gaan; de bovenbouw.
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Bovenbouw
Tijd voor maatwerk
en verdieping

“Je zit niet de hele dag
in een boek, je gaat ook
lekker dingen doen!”
Leerling

Na twee jaar is het tijd voor jouw volgende stap! In de bovenbouw
( jaar 3 en 4) krijg jij de mogelijkheid om je breed te oriënteren op
verschillende beroepen.
Iedereen volgt de hoofdrichting
Dienstverlening & Producten. Maar,
we willen er natuurlijk voor zorgen dat
jouw tijd bij ons een goede aansluiting
vormt bij een eventuele vervolgopleiding
op het MBO of in de beroepspraktijk.
Daarom hebben we drie routes ontwikkeld.
Welke kies jij?

Media & Ondernemen

Weet jij al welke route
je gaat kiezen?

Technologie & Innovatie

Health & Lifestyle

Hoe klinkt het organiseren van een
activiteit op je oude basisschool of het
opzetten van een pop-up restaurant?
Het creëren van een slimme hack voor
het meenemen van je telefoon als je
hardloopt, of het ontwikkelen van een
game die je bewust maakt van wat je eet?
Dan is onze route Health & Lifestyle echt
wat voor jou!
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Of het nu gaat om het opzetten van
een vlogwedstrijd, het bouwen van
een webshop of het opnemen van een
promotievideo; dit zijn allemaal dingen
waar jij wel enthousiast van wordt! In
onze route Media & Ondernemen leer jij
hoe je dit aanpakt, en ga je het vervolgens
natuurlijk ook gewoon doen.
Als wij zeggen: Een cursus robots bouwen?
Dan zeg jij: Waar schrijf ik me in! Deze
route is de beste richting voor jou als
je moderne techniek leuk vindt. En dat
hoeft niet alleen om computers te gaan.
Naast het bouwen van een website, kun
je ook een zeepkistenrace 2.0 opzetten.
Of is leren editen, of juist het designen
van games meer jouw ding? Ook dan kun
je in onze route Technologie & Innovatie
terecht.

Wanneer ga jij beginnen
op het OVMZ?
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Meld je aan
voor het OVMZ!
Dat doe je via jouw huidige basisschool,
die de aanmelding invoert. Je bent van
harte welkom.

Maak de volgende stap
en leer verder op het OVMZ.
Maak jouw toekomst!

Klik hier
en ga naar
de online
open dag!
Openbaar Vmbo & Mavo Zeist
Blikkenburgerlaan 2A
3703 CV Zeist
www.ovmz.nl
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Teamleider onderbouw
Manon Rijken
mrijken@ovmz.nl
030 - 691 45 44
Teamleider bovenbouw
Menno Horst
mhorst@ovmz.nl
030 - 691 45 44

