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Oelbert, altijd een stap verder
Alle leerlingen op onze school volgen een gymnasiumopleiding. Dat wil
niet zeggen dat ze allemaal even intelligent zijn en allemaal verschrikkelijk goed kunnen leren. Dat wil wél zeggen dat hier behoorlijk veel
leerlingen zijn die nieuwsgierig zijn, die best graag leren of die bereid
zijn om voor meer dan het minimum te werken. Het aardige is dat deze
houding bepalend is voor de sfeer die heerst op school. Leerlingen die
minder ambitieus binnenkomen, krijgen zo ook de smaak te pakken.

1.

Onderwijs
Het onderwijs is flexibel ingericht. Leerlingen krijgen veel ruimte om zichzelf te zijn
en te doen waar ze goed in zijn. We bieden onder andere masterclasses, sprinturen,
Cambridge English, Chinees en studium generale. Voor leerlingen die school combineren met topsport of bijvoorbeeld het conservatorium passen we het rooster aan.

Onderwijsinrichting
Daar stáán en daar gáán wij voor

Het Oelbert gaat altijd nét een stap verder. Leerlingen leren om uitdagingen aan te gaan. Ze leren kritisch na te denken, hun mening te
onderbouwen en verder te zoeken. Ze leren ook door te zetten en goed te
plannen. Vandaar dat hier ook zo enthousiast wordt gesport, geacteerd,
geschaakt, gefilosofeerd, gedebatteerd, gemusiceerd... Voor ons hoort
die sociale en culturele ontwikkeling ook bij goed onderwijs.

Naast de rooms-katholieke identiteit ontleent de school haar identiteit
vooral aan het bijzondere pedagogisch-didactische klimaat. Het SintOelbertgymnasium besteedt maximale zorg aan de inhoudelijke
kwaliteit van het onderwijsaanbod en aan de individuele ontwikkeling
van de leerlingen. Ook de zorgvuldige omgang met leerlingen en ouders
maakt onlosmakelijk deel uit van de identiteit van de school.

Het is fijn dat we een kleine school zijn. Bijna iedereen kent iedereen.
Leerlingen leren in een ontspannen, leuke omgeving met vertrouwde
docenten die dicht bij ze staan. De perfecte omgeving om jezelf te
kunnen zijn.

School houdt natuurlijk meer in dan lessen volgen, huiswerk doen en
toetsen maken. Ook sporten, musiceren, debatteren of gewoon lekker
feesten en dansen zijn essentiële elementen in de evenwichtige
ontplooiing die we voor onze leerlingen beogen.

namens het Oelbertteam,
Hanneke Blom
Rector

De lessentabellen staan op de schoolsite:
www.oelbert.nl
Klas 1
In klas 1 besteden de docenten Nederlands in het eerste jaar extra
aandacht aan grammatica. Leerlingen krijgen een half jaar lang een
extra lesuur Nederlands. Grieks en Latijn staan al in klas 1 allebei op het
lesrooster.
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Klas 3

Masterclasses

De docenten wiskunde besteden dit jaar extra aandacht aan rekenonderwijs. Leerlingen krijgen een half jaar lang een extra lesuur om het
hoofdrekenen niet kwijt te raken. De mentoren geven van oktober tot en
met december extra lessen gericht op de keuzes nodig voor de Tweede
Fase.

In de masterclasses maken leerlingen kennis met thema’s, activiteiten
of vakgebieden die in het normale lesrooster niet of nauwelijks aan bod
komen. Masterclasses bestaan uit korte cycli van vier lessen die halverwege de schooldag plaatshebben. Masterclasses staan open voor al onze
leerlingen en er is nadrukkelijk ruimte voor praktische workshops.

Tweede Fase

Cambridge: van First tot Proficiency Certificate

Klas 4, 5 en 6 staan voor een belangrijk deel in het teken van het eindexamen. Vanaf klas 4 maken de leerlingen schoolexamentoetsen,
praktische opdrachten en ‘handelingsdelen’ die meetellen voor het
examen. In klas 5 en 6 komt daar het profielwerkstuk bij. De meeste
vakken worden in klas 6 afgesloten met een centraal examen.

Leerlingen kunnen vanaf klas 2 in plaats van de reguliere lessen Engels
in twee jaar een opleiding volgen voor het FCE, het First Certificate in
English (tegen kostprijs). Aan het einde van klas 2 maken deze leerlingen
een reis naar Londen, waar ze logeren in gastgezinnen. Na het FCE loopt
er een traject dat opleidt tot het Advanced Certificate of Proficiency
Certificate met een examen in klas 6.

Profielkeuze en profielstromen

Chinees

Leerlingen doen examen in een van de volgende profielen:
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij (E&M)
Natuur en Techniek (N&T)
Natuur en Gezondheid (N&G).

Leerlingen in klas 4 en 5 krijgen de mogelijkheid Chinees – Mandarijn –
te leren. In die lessen is ook veel aandacht voor de Chinese cultuur.

Sprinturen voor extra vakken

De leerling kiest op het eind van klas 3 een profielstroom: C&M en E&M
vormen samen de alfastroom, N&T en N&G de bètastroom. Pas in klas 4
kiest de leerling een profiel.
Verdere details over de Tweede Fase staan in het Programma van Toetsing
en Afsluiting (PTA) dat de leerlingen van klas 4, 5 en 6 vóór 1 oktober
ontvangen. Voorts stelt de decaan diverse voorlichtingsbrochures ter
beschikking. Algemene informatie vindt u ook op www.rijksoverheid.nl.
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De school stimuleert getalenteerde leerlingen in de bovenbouw om hun
profiel uit te breiden met een of meer vakken waarin ze zich zelfstandig
verdiepen. Leerlingen die zulke extra vakken volgen, krijgen daarbij, in
groepjes van 10, ondersteuning van een docent in de vorm van
sprinturen

Studium generale

verwarren met het examenvak filosofie). In klas 5 wordt het vak ingevuld
met kunstgeschiedenis en muziek in een Battle of the Bands en in klas 6
is het thema ‘Effecten op de kunst van 2000 jaar christendom’.

Elektronische Leeromgeving ELO
Begin 2012 is onze ELO volledig operationeel. Dan kunnen docenten in
deze omgeving: lesmateriaal in alle denkbare formats (geluid, beeld,
video, tekst) publiceren; (extra) oefenstof aanbieden, gekoppeld aan
overhoorprogramma’s; lijsten met links opstellen en beheren; agenda’s
beheren met afspraken, vergaderingen, lessen, huiswerk en deadlines;
online discussiëren met leerlingen en collega’s in een forum; berichten
plaatsen en automatisch versturen naar individuele leerlingen, groepen leerlingen of alle leerlingen samen; leerlingenverslagen, huiswerk,
opdrachten e.d. laten uploaden en specifieke discussiefora opzetten en
beheren. Leerlingen zullen hier veel baat bij ondervinden.

Cijfers
Magister

Via de webapplicatie Magister kunnen ouders en leerlingen te allen tijde
de cijfers van de leerlingen inzien. Nieuwe leerlingen krijgen, evenals
hun ouders, in het begin van het schooljaar een eigen gebruikersnaam
en wachtwoord. Niet alleen cijfers, maar ook informatie over absenties
en andere nuttige gegevens zijn via deze portal in te zien.

Rapporten
Leerlingen krijgen drie keer per jaar een papieren rapport; zie de jaaragenda voor de uitreikingsdata. Als daartoe aanleiding is, neemt de
mentor het initiatief tot een gesprek met de leerling en/of met zijn
ouders. Omgekeerd kunnen ouders altijd contact opnemen met de
mentor over de resultaten en het welbevinden van hun kind.
Ouders van leerlingen uit de bovenbouw ontvangen in het begin van het
schooljaar het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA) met daarin
alle gegevens over de opbouw van het schoolexamen en over het
centraal examen en de wijze van bekendmaking van examenresultaten.
Er zijn in de loop van het schooljaar twee ouderavonden: na het eerste
en na het tweede rapport.

Bevorderingsnormen
Algemeen
• Alle leerlingen die niet aan de bevorderingsnormen voldoen, worden
besproken.
• Een leerling met een cijfer lager dan een 4 op zijn rapport wordt altijd
besproken.
• Een leerling die tweemaal in hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren doubleert, zal de school moeten verlaten.

In de bovenbouw zijn levensbeschouwing en studium generale verplicht.
In klas 4 omvat dat vak een algemene oriëntatie op de filosofie (niet te
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2.

Klas 1 t/m 3
a. Leerlingen met ten hoogste twee minpunten zijn bevorderd.
b. Alle leerlingen die niet aan voorwaarde a voldoen, doubleren, tenzij
de overgangsvergadering anders beslist.
1 x 5 = 1 minpunt
1 x 4 = 2 minpunten
1 x 3 = 3 minpunten
1 x 2 = 4 minpunten

Klas 4 en 5
De leerlingen moeten voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
a. voor alle vakken een 6 of hoger
b. Eén 5 en voor alle andere vakken een 6 of hoger
c. Eén 4 en een gemiddelde van 6,0 voor alle vakken
d. Twee keer een 5 en een gemiddelde van 6,0 voor alle vakken
e. Eén 4 en één 5 en een gemiddelde van 6,0 voor alle vakken.

Cum laude

Het Oelbert hecht veel belang aan prestatiemotivatie. Bevordering cum
laude – voor alle jaarlagen – blijkt in dat licht een doeltreffende
stimulans te zijn. Een leerling die op het eindrapport voor alle cijfers een
gemiddelde scoort van 7,5 gaat ‘met lof’ over (voor doubleurs geldt een
gemiddelde score van 8,0). Wie een gemiddelde haalt van 8,0
(doubleurs 8,5) weet zich verzekerd van een bevordering summa cum
laude, ‘met opperste lof’. In alle gevallen geldt wel dat er op het rapport
geen onvoldoendes mogen voorkomen. Deze leerlingen worden tijdens
de uitreiking van het eindrapport extra in het zonnetje gezet en
ontvangen een symbolische attentie.
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Kwaliteit
Het Oelbert doet het goed. In 2010 slaagde 95% van alle examenleerlingen.
Daarmee zijn we de beste van de regio.

Gemiddelde cijfers per vak examenjaar 2010-2011
vak

se

ce

Nederlands

6,9

7

Latijn

6,3

6,8

Grieks

6,5

6,9

Frans

6,4

6,5

Duits

6,6

6,8

Engels

7,2

6,4

Geschiedenis

6,7

6,8

Tevredenheidsonderzoek

Maatschappijleer

7,1

Leerlingen van het Oelbert en hun ouders zijn erg tevreden over de
school. Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat leerlingen het onderwijs,
de sfeer, begeleiding activiteiten etc, beoordelen met een dikke 7 en
ouders zelfs met 7,8.  

Aardrijkskunde

6,8

6,7

Filosofie

6,4

7,1

Economie

6,3

6,8

Wiskunde A

6,6

6,3

Wiskunde B

6,5

7,1

Wiskunde C

6,9

6,2

WiskundeD

6,9

Natuurkunde

6,5

6,9

Scheikunde

6,7

6,6

Biologie

6,9

6,4

ANW

6,9

Kunst Beeldend

7,7

Examenuitslagen
In 2011 deden 89 leerlingen eindexamen, van wie er 85 zijn geslaagd.
De examenresultaten zijn verzameld in de tabel.
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Organisatie
Bestuur
Het Sint-Oelbertgymnasium valt onder de verantwoordelijkheid van de
Onderwijsstichting Sint-Oelbert. Het bestuur van deze stichting vormt
derhalve het schoolbestuur. Een van de ouders van onze leerlingen maakt
deel uit van het schoolbestuur. Het bestuur is voorwaardenscheppend als
het gaat om de kwaliteit van het onderwijs, waarbij het ervan uitgaat dat
het gymnasiumonderwijs een eigen sfeer met zich meebrengt en dat een
zo breed mogelijke vorming van leerlingen centraal staat.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

mr. B.J.G.M. Ides Peeters, Rotselaar 4,  
4807 LH Oosterhout  0162-464922
mevr. M.D.W.C. Schattenberg-Kocken, Tazelaar 5,
4907 LL Oosterhout  0162-432288
drs. C.C.F. Mureau, Scheerbiesstraat 6,
4845 PL Wagenberg  0162-68114
dr. T. Bijlsma, Venkelhof 80,
4907 HL Oosterhout  0162-463141
mevr. mr. I.M.J. van der Neut-Brattinga, Gaarde 7,
5103 EA Dongen  0162-311246
drs. R.L.M. van der Sanden, Brabantlaan 12,
4902 BK Oosterhout  0162-428833.

3.

Coördinatoren:
Klas 1 en 2:

drs. M.C.M. Kersten, Bisschop Masiusstraat 59,
5014 PA Tilburg 013-5902358
Klas 3 en 4:
mevr. A.M.L. Verhagen, Phoenixplaats 38,
5021 CS Tilburg 013-5452820
Klas 5 en 6:
mevr. drs. A. Slinger, Sibeliusplein 273,
3122 XA Schiedam 010-4710014
Decanen:
mevr. drs. M.H. Sulman, Rembrandtlaan 26,
4907 NN Oosterhout  0162-693982
mevr. drs. M.M.L. Zollner, Daendelsstraat 26,
5018 ES Tilburg 013- 5452037
Zorgcoördinator: E.Smits, Veldhovenring 5,
5041 BA Tilburg 013-5369998
Examensecretaris: mevr. drs. G.E.M. Verhoeven-Gerrits, Sirius 48,
4907 CK Oosterhout 0162-454103.

Mentoren

drs. W.J.W.A. van der Zanden,
W.vanderZanden@oelbert.nl
A.J.J. Jans Rat, L.JansRat@oelbert.nl

Secretaris:
Leden:
Namens het personeel: mevr. drs. D. Baaijen, D.Baaijen@oelbert.nl,
mevr. M. de Roos, M.deRoos@oelbert.nl
Namens de ouders:
dhr. H. Beersma, Henri.Beersma@casema.nl;
mevr. drs. E. Joosen, ellejoosen@casema.nl
Namens de leerlingen: Robbert Rademakers en Evelien Mols.

Leerlingenraad
Alle leerlingen zijn automatisch lid van de leerlingenvereniging. Elk jaar
kiezen de leerlingen een eigen bestuur, de leerlingenraad. Deze raad
behartigt de specifieke belangen van de leerlingen en organiseert een
aantal activiteiten. Commissies (‘deelraden’) dragen onder andere zorg
voor de verschijning van het leerlingenblad VITA en voor culturele en
sportieve activiteiten.

De klassen 1, 2 en 3 hebben elk twee mentoren. In de bovenbouw heeft
elke (kleine) mentoraatsgroep een eigen mentor. De mentoren zijn
bereikbaar via school. U kunt via de receptie een terugbelverzoek doorgeven of ze mailen door hun docentafkorting te plaatsen voor @oelbert.nl.

Schoolleiding en functionarissen

Medezeggenschapsraad

Rector:

De school heeft een medezeggenschapsraad, waarin medewerkers,
ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd. Zij voeren met elkaar, met
de rector en met het schoolbestuur overleg in het belang van het
functioneren van de school in al haar doelstellingen. De medezeggenschapsraad is bereikbaar via het e-mailadres van de secretaris:
L.JansRat@oelbert.nl

Conrectoren:

Voorzitter:

mevr. drs. H. Blom-Postma,  Achterdijk 61
4761 RC Zevenbergen  0168-471560
drs. A.J.M. de Jong, Buizerdstraat 15,
6573 AV Beek Ubbergen 024-6843997
drs. A.A.M. Vermeulen, Julianastraat 62,
5104 ER Dongen 0162-320866
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Oudervereniging

Inspectie

De oudervereniging stelt zich ten doel, de samenwerking tussen de
school en de ouders te bevorderen. De ouders van iedere leerling zijn
automatisch lid van de oudervereniging. Jaarlijks organiseert het
bestuur een Algemene Ledenvergadering, waarin het verslag doet van
alle activiteiten. Ook legt het bij die gelegenheid verantwoording af over
de besteding van de middelen die ter beschikking stonden. Op gezette
tijden organiseert de oudervereniging ook een thema-avond met een
inleiding door een gastspreker; bovendien geeft de Oudervereniging een
eigen blad uit  “Het Vlugschrift”.  

De school valt onder het kantoor Breda van de Inspectie van het
Voortgezet Onderwijs. Het inspectiekantoor is bereikbaar via e-mail
(info@owinsp.nl) of  telefonisch: 0800-8051. Voor specifieke, niet direct
onderwijsgerelateerde klachten kunt u contact opnemen met de
vertrouwensinspecteur. Via het eerder genoemde 0800-nummer wordt
u doorverwezen.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Overige leden:

Diana Weijers-Jacobs, Herendam 105,
4908 AN Oosterhout 0162-424466
Eveline Wyers, Hoefslag 17,
5109 TS ’s Gravenmoer 0162-316808
Riewing van Eerden, Ruiterspoor 5,
4911 BA Den Hout 0162-470065
Henri Beersma, Hagebeemd 34,
4907 DL Oosterhout 0162-433537
Gertjan Visse, Veldstraat 20,
5104 EL Dongen 0162-321120
Henk Rothengatter, Houtse Heuvel 61,
4911 AV Den Hout  0162-420932
Martin Hageman, Binnen 12,
4271 BW Dussen 0416-394222.

4.

Begeleiding
Het Oelbert is een gymnasium van middelgrote omvang. De school verkeert daarom
in de gelukkige positie leerlingen van zeer nabij te kunnen volgen en hun, waar en
indien nodig, begeleiding op maat te bieden.

Mentoren
Elke leerling heeft een mentor. Deze docent begeleidt en stimuleert
zowel individuele leerlingen als de hele klas. Om dat laatste zo goed
mogelijk te doen zijn er twee mentoren per onderbouwklas of 1 mentor
per (kleine) mentoraatsgroep in de bovenbouw. In het begin van het
schooljaar organiseert de school een avond waarop ouders kunnen
kennismaken met de mentor van hun kind. In de loop van het schooljaar
zijn er twee contactmiddagen of –avonden. Uiteraard kan op elk ander
moment het initiatief tot een gesprek uitgaan van of de mentor of van
de ouders.

Plusmentor of persoonlijke coach
Leerlingen met dyslexie, dyscalculie en ook leerlingen met andere
behoeften of ‘rugzakjes’ mogen rekenen op deskundige coaching.
Als een leerling gebaat is bij extra intensieve begeleiding, kan de hulp
van de plusmentor of persoonlijke coach ingeroepen worden. Deze stelt
samen met de leerling een plan van aanpak op en volgt de uitwerking
hiervan op de voet. Er doen zich situaties voor waarin reguliere leerlingbegeleiding niet volstaat of waarin gespecialiseerde inzet nodig is.
De school heeft daarvoor intern een aantal hulptrajecten ontwikkeld en
kan bovendien terugvallen op externe ondersteuning. Informatie daarover vindt u op onze website.
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Studielessen en testen

Decanaat

Onze leerlingen in klas 1 hebben studielessen. Om begeleiding op maat
te kunnen bieden, krijgen alle leerlingen in klas 1 een dyslexiescreening,
de SAQI-test en de IST-test.  De School Attitude Questionnaire Internet,
geeft informatie over hoe een leerling de school ervaart: de motivatie
voor de schoolvakken, de tevredenheid over de school en het zelfvertrouwen waarmee schooltaken worden uitgevoerd. De SAQI wordt ook
afgenomen aan het begin van klas 2 om beter zicht te krijgen op de
ontwikkeling van de leerling op school.
De Intelligentie Structuur Test (IST) geeft inzicht in de verbale, wiskundige
en ruimtelijk intelligentie. Deze informatie biedt de mentor houvast om
samen met vakdocenten gepaste begeleiding te bieden.

De schooldecanen begeleiden de leerlingen vanaf klas 3 bij hun keuze
van onderwijs, studie en beroep. Op de website kunt u hier meer over
lezen.

Steunlessen

Vertrouwenspersoon
Het Oelbert heeft een vertrouwenspersoon voor de leerlingen:
mevrouw Ingrid Bachman. Leerlingen kunnen met haar contact
opnemen bij persoonlijke problemen die ze, om welke reden ook, niet
kunnen of willen bespreken met hun mentor of iemand anders.

Hoe benader ik als leerling een vertrouwenspersoon?
Naar een vertrouwenspersoon ga je als je een persoonlijk probleem
hebt waarover je in vertrouwen wilt praten. De vertrouwenspersoon
luistert naar je en probeert je te helpen met je probleem. Als het
om een groot probleem gaat, brengt de vertrouwenspersoon je in
contact met organisaties die je kunnen helpen. Je kunt altijd naar de
vertrouwenspersoon toestappen om een afspraak te maken voor een
gesprek of een briefje (dichtgeplakt of in een gesloten envelop) in
haar bakje laten doen. Zij neemt dan onopvallend contact met je op.

In het lesrooster staan steunlessen. Deze zijn voor leerlingen die extra
hulp en uitleg kunnen gebruiken bij bepaalde vakken. Vakdocenten
kunnen de leerlingen doorverwijzen naar deze lessen. Leerlingen zijn
dan verplicht ze te volgen. Leerlingen kunnen zich ook zelf aanmelden
voor de steunlessen.

Huiswerkklas
De Oelbert-Huiswerk-Klas (O-H-K) is bedoeld om leerlingen een goede
stimulans/begeleiding te geven bij het maken en leren van hun huiswerk. Iedere middag kunnen leerlingen, als zij tenminste niet op dat
moment vakbegeleiding krijgen via de steunlessen, aan het werk in de
O-H-K. Tegen een geringe vergoeding (65 euro per schooljaar) worden zij
daar begeleid door tutoren (bovenbouwleerlingen), onder toezicht van
een docent.
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Zorgcoördinatie
Alle zorg voor de leerlingen, intern of extern, wordt gecoördineerd door
onze zorgcoördinator Erik Smits.

5.

Financiën
Om de visie zoals verwoord in het schoolconcept te kunnen waarmaken, vragen wij
ouders om een financiële bijdrage.

Ouderbijdrage
Voor bijkomende personeelsinzet voor extra vakken, steunlessen, het
project meerbegaafden, dyslexiebegeleiding, schooltoneel en extra uren
mentoraat vragen we ouders een vrijwillige bijdrage van 120 euro.
Ouders zijn niet verplicht de bijdrage te betalen. Hun handelwijze in
dezen heeft geen effect op toelating, overgaan of slagen. Het is wel zo
dat wij in problemen komen als veel ouders niet betalen. Wij zullen dan
niet meer alles kunnen aanbieden wat wij noodzakelijk vinden vanuit
onze visie op gymnasiaal onderwijs, omdat de formele bekostiging
hiervoor niet volstaat.
Ouders betalen aansluitend een specifieke bijdrage voor door de school
te maken kosten in verband met excursies, buitenschoolse activiteiten
en bijvoorbeeld het Cambridgetraject. Voor klas 6 wordt bovendien een
bijdrage in rekening gebracht voor sportoriëntatie.
Op de website vindt u meer informatie over de activiteiten en een
indicatie van de kosten per activiteit.
De school heeft het recht om leerlingen voor wie niet is betaald, uit te
sluiten van deelname aan de bedoelde activiteiten. Aangezien de
activiteiten deel uitmaken van hun vormingsproces wil de school dat
uiteraard voorkomen.
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Betalingen

Verzekeringen

Ouders krijgen een gespecificeerde factuur. De ouderbijdrage kan ineens
of in termijnen worden voldaan, via een automatische machtiging.
Het rekeningnummer van het Sint-Oelbertgymnasium is 13.99.03.534

Wij sluiten voor alle leerlingen aan het begin van elk schooljaar een
scholierenongevallenverzekering met schooltijddekking af.
Deze verzekering is van kracht tijdens de reis van huis naar school,
het verblijf op school en de reis van school naar huis, alsmede tijdens
schoolreizen en andere door de school georganiseerde buitenschoolse
activiteiten.
De scholierenongevallenverzekering kost 1 euro en wordt de ouders/
verzorgers in rekening gebracht. Met een aanvullende verzekering kunt
u deze verzekering uitbreiden tot een verzekering met een 24-uursdekking. Daarmee is de leerling het gehele schooljaar - ook buiten
schooltijd - verzekerd. Meer informatie hierover en de polisvoorwaarden
liggen op school ter inzage.

Solidariteitsfonds
De Oudervereniging heeft uit de bijdragen van ouders van de afgelopen
jaren een Solidariteitsfonds gevormd. Doel van dat fonds is om ouders
die bijvoorbeeld problemen hebben met het betalen van excursie- en/
of andere schoolkosten tegemoet te komen. Een aanvraag kan worden
ingediend bij de rector (per brief of e-mail naar h.blom@oelbert.nl).
Deze neemt rechtstreeks contact op met die ouders. De rector beheert
het fonds en legt jaarlijks (geanonimiseerd) verantwoording af aan de
Oudervereniging.

6.

Praktisch
Absenten
Leerlingen kunnen absent of ziek gemeld worden via
nummer 0162-447474

Lestijden
08.2 5 –
09.1 0 –
09.5 5 –
10.40 –
1 1 .00 –

09.10 uur 1e lesuur
09.55 uur 2e lesuur
10.40 uur 3e lesuur
1 1 . 00 uur PAUZE
1 1 . 4 5 uur 4e lesuur

1 1 .45 – 12.15 uur PAUZE klas 1, 2 en 3
1 2 . 15 – 13.00 uur 5e lesuur klas 1, 2 en 3  
1 1 .45 – 12.30 uur 5e lesuur klas 4, 5 en 6
1 2 .30 – 13.00 uur PAUZE klas 4, 5 en 6  

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld in Oosterhout stelt zich ten doel hulp te bieden
aan ouders met een krap gezinsbudget, zodat hun kinderen kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Deze hulp kan financieel zijn of in natura verstrekt worden, mits de
bestaande wettelijke mogelijkheden ontoereikend zijn.
U kunt contact opnemen met de Stichting Leergeld via het
telefoonnummer 0162- 45 84 87.

13.00 – 13.45 uur 6e lesuur
13. 45 – 14.30 uur 7e lesuur
14.30 – 14.45 uur PAUZE
14.45 – 15.30 uur 8e lesuur en O-H-K
15.30 – 16.15 uur 9e lesuur en O-H-K
16.15 – 17.00 uur 10e lesuur en O-H-K
O-H-K = Oelbert-Huiswerk-Klas
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Roosterwijzigingen en lesuitval
Wijzigingen in het lesrooster worden elke schooldag zo vroeg mogelijk
op de website geplaatst. In geval van afwezigheid van een docent blijft
het dagrooster zoveel mogelijk intact. De leerlingen werken dan in
principe onder toezicht verder aan lesstof van het betreffende vak in de
vorm van een ‘taak’, in het eigen lokaal, in de aula of de mediatheek. Dat
geldt zowel voor onderbouw- als bovenbouwleerlingen.

Bereikbaarheid
Van maandag t/m donderdag is de school telefonisch te bereiken van
08.00-17.00 uur. Op vrijdag is de school telefonisch te bereiken van
08.00-16.30 uur. Het telefoonnummer van de school is 0162-447474.

Openingstijden poorten
Van buitenaf is het schoolterrein altijd te voet toegankelijk, zowel via de
Warandelaan als via het Paterserf. Tussen 10.30 en 14.30 uur betreedt u
het terrein via de kleine poorten. Vóór 10.30 en vanaf 14.30 uur kunt u per
auto via één van de twee grote poorten het schoolterrein op en af rijden.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

scholen nemen wij dan ook de rapportlijsten mee. Daarnaast stellen we,
om puur praktische redenen, een lijst met naam, adres en woonplaats
beschikbaar aan onder andere de schoolfotograaf, de schoolboekhandel
en organisaties die voor ons buitenschoolse activiteiten organiseren.

Klachtenregeling
Het Sint-Oelbertgymnasium kent een interne klachtenregeling die is
opgenomen in het leerlingenstatuut. Daarnaast is de school aangesloten
bij de regionale klachtencommissie die deel uitmaakt van de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs van de KBVO. Hier kunnen
rechtstreeks klachten worden ingediend. Ook een klacht die binnen de
school niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan men
hier inbrengen.
Het adres is: Bond KBVO, t.a.v. de Klachtencommissie, Postbus 82158,
2508 ED Den Haag.
Het reglement van de commissie (met daarin een beschrijving van de
procedure, termijnen e.d.) is opgenomen in het leerlingenstatuut.
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De voor ouders en leerlingen belangrijke data in het schooljaar zijn te
vinden op onze website. Ze worden aan het begin van ieder schooljaar
ook op papier meegegeven aan de leerlingen.  
Ieder jaar organiseren de leerlingen van klas 5 een Oelbertdag. Op deze
projectdag, die is opgebouwd rondom een cultureel of actueel maatschappelijk thema, zijn alle leerlingen en medewerkers binnen en buiten
de school druk in de weer. Ook de datum van de Oelbertdag staat in de
jaaragenda net als het voetbaltoernooi, de debatwedstrijd en het schooltoneel.

Schoolvakanties 2011/2012
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

De administratieve gegevens van alle leerlingen van het Sint- Oelbertgymnasium zijn opgeslagen bij de administratie en waar nodig bij
andere functionarissen. Uiteraard wordt met alle gegevens strikt
vertrouwelijk omgegaan. Alleen geautoriseerde personen hebben
toegang tot die persoonsgegevens en de cijfergegevens.
Voor een goede begeleiding van onze leerlingen en ook met het oog
op de toekomst is het belangrijk dat wij contact onderhouden met de
toeleverende basisscholen. Uiteraard zijn zij geïnteresseerd in het wel
en wee van hun oud-leerlingen. Bij ons jaarlijks bezoek aan de basis-

Datumlijst 2011-2012

24 t/m 28 oktober 2011
26 dec. 2011 t/m 6 jan. 2012
20 t/m 24 februari 2012
9 april 2012 (2e Paasdag)
30 april t/m 4 mei 2012
17 mei 2012, aansluitend vrije dag op 18 mei
28 mei 2012 (2e Pinksterdag)
2 juli tot en met 17 augustus
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Sint-Oelbertgymnasium
Warandelaan 3
4904 PA Oosterhout NB
T: 0162 447 474
F: 0162 447 475
E: info@oelbert.nl
www.oelbert.nl
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