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HPC: de meest complete school in de regio
Het Hendrik Pierson College (HPC) Zetten is
een school voor VWO, HAVO, MAVO en

VMBO. Daarmee hebben we het breedste

onderwijsaanbod uit de regio. Het HPC staat
voor: onderwijs dat je pákt. We dagen je uit
om het beste uit jezelf te halen. Binnen én
buiten de les. In deze krant lees je hoe we

dat doen. Heb je de krant uit en wil je meer
weten? Kom dan naar onze open dag of ga
naar www.hpc-zetten.nl
Alles onder één dak

Het Hendrik Pierson College – ook bekend
als het HPC – bestaat uit de afdelingen

VWO/HAVO, MAVO en VMBO. Het mooie aan
het HPC is, dat we alle afdelingen onder één
dak hebben. Op welk niveau je ook zit, je

komt elkaar altijd tegen. Bij de musical, de
werkweek, een project, een sportclinic of

andere activiteiten. Toch hebben alle afdelin
gen hun eigen klassen, mentoren en docen
ten. Zo houden we onze school en jouw
schooldagen overzichtelijk.

Stap voor stap bouwen aan je toekomst

Op het HPC dagen we je uit met een uit

Welke klas?

Klaar voor de start?

Naast de ‘normale’ lesstof kun je kiezen voor

jou het beste is, overleggen we altijd eerst

natuurlijk hartstikke spannend. Dat begrij

gebreid aanbod aan vakken en projecten.

allerlei extra’s op het gebied van cultuur en

sport. Zo leer je alles wat je moet kunnen en
kennen om succesvol te zijn in je vervolg
opleiding en in je werk. Dat lijkt nu

misschien nog ver weg. Daarom doen
we het stap voor stap.

Om te weten welke klas en welk niveau voor
met je basisschool. Daar kennen ze je name
lijk heel goed. Daarnaast willen we natuur
lijk weten wat jij en je ouders of verzorgers

willen. Ook de uitslag van de Cito helpt ons
de beste afdeling voor je te kiezen.

‘Onderwijs dat je pákt!’: het motto van het

HPC. Na vijf jaar middelbare schooltijd begin
ik langzaam te begrijpen wat er achter dat
motto schuilgaat. Niet het grote gebouw,

niet de lange gangen en ook niet het gezicht
Nee, je ziet het grotere geheel: een instelling

huiswerk en de propvolle agenda’s toch met

om jou te laten slagen. Niet alleen op je

achterhoofd weet dat ze het beste met je

vol met mensen die er alles aan willen doen

examens, maar ook in je verdere leven. Op de
middelbare school wordt je gevormd tot wie
je bent, en de school zelf heeft daar dus een

grote rol in. Je middelbare school moet daarom een plek zijn waar je ondanks al het

schoolweek krijg je alle ruimte om te

pen we maar al te goed. Als je bij ons op

mentorlessen leer je hoe de lesroosters

school komt, zorgen wij ervoor dat je je snel
thuisvoelt. Voordat je in de brugklas begint,
kun je al kennismaken met je nieuwe

klasgenoten en je mentor. In de eerste

wennen aan de school en je klas. In de

werken, hoe je het beste kunt omgaan met
huiswerk en je agenda… En: je gaat met je

nieuwe klasgenoten op brugklaskamp. Daar
leer je elkaar heel goed kennen!

Open Dag

Meer dan
een motto

van die leraar waar je een hekel aan hebt.

Als je naar de middelbare school gaat, is dat

plezier naar toe gaat, omdat je ergens in je

Wil je het HPC zelf beleven?
Kom dan naar onze open
dag! Je ziet dan het HPC in
actie en kunt ons het hemd
van het lijf vragen. Ook kun
je je meteen inschrijven!

zaterdag
ri
26 janua
2013

9.30 13.00
uur

voorhebben. Het HPC heeft al die eigen-

schappen en kenmerken. Te mooi om waar
te zijn? Kom zelf maar kijken!
Boris Boerstoel, VWO 5

Mammoetstraat 1-3 6671 DL Zetten www.hpc-zetten.nl
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Profielkeuze

Oog voor elkaar
Leren lukt pas als je goed in je vel zit. Op het HPC vinden we het belangrijk dat je je veilig

voelt. Daarom krijg je veel aandacht en begeleiding van je mentor en docenten. De mentor
onderhoudt ook het contact met je ouders. Samen zorgen we ervoor dat het lekker loopt.

Soms zit het even tegen. Dat kan iedereen
gebeuren. Bijvoorbeeld omdat je moeite
Waarom het HPC?
en waarWe vroegen aan een aantal leerling
zen.
om ze juist voor het HPC hebben geko
Hier komen hun antwoorden:
• Het is hier gewoon gezellig!
• Het is lekker dichtbij.

• De leraren zijn aardig.
deze
•	Ik hoorde veel goede verhalen over
school.

op
•	Ik kende al veel kinderen die hier
school zaten.
je kunt
•	De school is niet te groot, maar

hebt met plannen van je huiswerk. Of omdat
je niet zo gemakkelijk vrienden maakt.

Heb je vragen? Problemen met je huiswerk?
In de klas? Blijf er dan niet meer rondlopen,
maar klop aan bij je docenten of je mentor.
Zij helpen je graag.

Op het HPC werken ook mensen die nog iets
extra’s voor je kunnen betekenen. Zoals de
decaan, de leerlingbegeleider, de vertrou

wenspersoon en de trainer sociale vaardig
heden. Kortom, op het HPC sta je er nooit
alleen voor.

wel alles kiezen!
• HPC is the best!
• Leuke excursies en toernooien!

Wat wordt jouw profiel?
In alle opleidingen op het HPC kun je kiezen voor verschillende profielen. Je

krijgt dan de vakken die helemaal bij jou passen. Je bepaalt dus gedeeltelijk

zelf wat je leert en waarin je je wilt verdiepen. Je kunt kiezen uit de profielen

Sport en Bewegen, Kunst en Cultuur en Breed. Op het VWO kun je ook kiezen
voor VWOplus. Wat houden deze profielen precies in? Een overzicht.

Profiel Sport en Bewegen
Houd je van sporten? En wil je niet alleen maar met je neus in de boeken, maar ook lekker

bewegen? Dan is het profiel Sport en Bewegen iets voor jou. Daarin kun je sporten en leren
met elkaar te combineren. Als je voor dit profiel kiest, krijg je zes uur in de week extra
bewegingsonderwijs.

Je oefent allerlei sporten: volleybal, turnen,

Een nieuwe sporthal: de Mammoet

mee aan speciale sport clinics en projecten

nieuwe, ruime sporthal in gebruik: de

fitness, dans… Noem maar op. Ook doe je

als Flash en Olympisch vuur. Sport staat dus
op de voorgrond tijdens jouw lesweek.

Behalve dat je heel veel aan sport doet, leer

je ook speciale vaardigheden: leiding geven,
organiseren, samenwerken, enzovoorts.

Belangrijke vaardigheden voor nu en voor
later!

Docent Jessica Joosten: ‘Dit profiel is heel

Mammoet. In de Mammoet zijn alle facilitei
ten aanwezig om heerlijk te kunnen sporten

en bewegen. Leerlingen en docenten van het
profiel Sport en Bewegen zijn er dan ook

niet weg te slaan! In het weekend wordt de
Mammoet gebruikt voor korfbal en
zaalhockey.

uitermate geschikt voor jongens en meiden

Gezonde kantine

leerlingen ook beter gaan presteren bij de

schooljaar hebben we ook een gezonde

die niet graag stilzitten. We zien dat veel

andere vakken, als ze daarnaast lekker kun
nen bewegen. In je sport kun je heel veel

kwijt. En doordat we zoveel doen, halen we

ook een heel goed niveau. Dat blijkt wel uit
de prijzen die we in de wacht slepen op
allerlei toernooien!’
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Sinds dit schooljaar hebben we ook een

Het HPC is een gezonde school. En sinds dit
kantine! Daar kun je alleen maar gezonde
dingen kopen, die ook nog eens een heel

lekker zijn. Want van al dat sporten, krijg je
natuurlijk wel trek!

Profielkeuze

Met Breed
kun je alle
kanten op

‘Naast

alle leervakken

kan ik me

Vind je alle vakken even leuk en interes-

nu ook

sant? Kies dan voor Profiel Breed. Dan

krijg je een mooie mix uit het onderwijs-

verdiepen

aanbod voorgeschoteld. Je maakt kennis
met alle richtingen, en houdt tegelijker-

in dans en

tijd alle mogelijkheden open.

fotografie’

Fleur Bedeaux (derde klas): ‘Ik weet nog
niet precies wat ik wil worden, dus ik

Profiel Kunst en Cultuur

houd graag alle opties open. Daarom is

Toneelspelen, muziek maken, tekenen, dansen… Vind jij dat leuk om te doen? Ben je geïnteresseerd in kunst en

Breed kiest, krijg je in de onderbouw het

cultuur en wil je je eigen talenten hierin ontdekken en ontwikkelen? Kies dan voor het profiel Kunst en Cultuur.
In je lesrooster maken we veel ruimte om van alles te leren over kunst.
Op het programma staan tekenen, hand

Schuilt er in jou een musicalster?

deze lessen naast een basispakket van de

culturele activiteiten. Bijvoorbeeld het open podium, de actiedag

vaardigheid, muziek, dans en drama. Je volgt
algemene vakken. Bodine Bos (VWO 3): ‘Ik

heb voor het profiel Kunst en Cultuur geko

zen, omdat ik juist die afwisseling leuk vind.
Naast alle leervakken, wilde ik me ook ver

diepen in onderwerpen als dans en fotogra
fie. Dat kan nu.’ Als je kiest voor dit profiel
doe je bijna vanzelfsprekend mee aan de

Ieder jaar kun je op het HPC naast de gewone lessen meedoen aan
voor een goed doel of de schoolmusical. Vorig jaar hadden we
Mamma Mia, dit jaar staat The Wiz op het programma.

De schoolmusical pakken we professioneel aan. Spannende audities,

scènes, het orkest, dans en decor; voor en achter de schermen steken

Breed ideaal voor mij. Ik wil in de boven
bouw denk ik Natuur en Gezondheid of
Natuur en Techniek gaan doen.’ Als je

vak Techniek. ‘Ik merk dat ik daar veel aan
heb’, vertelt Fleur. ‘Vooral bij wiskunde en

natuurkunde. Dat gaat zo lekker dat ik nu
zelfs tutorlessen wiskunde geef aan een

meisje uit de tweede klas. Een keer in de
week help ik haar met haar sommen en

haar huiswerk. Daar leer ik overigens zelf
ook van! Het is een goede
herhalingsoefening.’

we er heel wat uren in. Voor de spelers, muzikanten, medewerkers en
begeleiders is er altijd een afsluitend feest. Doe jij volgend jaar mee?

schoolmusical; voor of achter de schermen.
We laten je proeven van de kunstwereld.

Van atelier tot tentoonstelling, van repetitie
ruimte tot podium en van idee tot vorm. Je
maakt kennis met kunstenaars, zij komen
praten op school en we bezoeken kunste
naars tijdens hun werk.

Profiel VWOplus
Vind je leren leuk? Ben je slim en wil je altijd het naadje van de kous
weten? Ga dan de uitdaging aan en kies voor VWOplus. Je krijgt dan

extra vakken als Science, Latijn en Grieks. Je krijgt net wat meer lesstof, en werkt in een hoger tempo.

Latijn en Grieks: ken je klassieken!

Bij Latijn en Grieks leer je een extra taal én kom je veel te weten

over de klassieke oudheid. Lucinda de Haan uit VWO 5 vertelt: ‘Vooral
die afwisseling vind ik leuk. Je leert de ene keer iets over cultuur, dan
weer over de taal. Of je gaat aan de slag met gedichten. Het is heel

gevarieerd. Met deze talenkennis op zak is het ook gemakkelijker om
andere talen te leren. Anne Veens uit VWO 5: ‘Tijdens de Rome-reis

merkte ik zelfs dat ik het Italiaans vrij makkelijk kon volgen!’ Tot en

met de derde klas zijn Latijn en Grieks verplicht, in de bovenbouw is
Latijn een keuzevak. Slaag je voor je examen met Latijn in je pakket,
dan krijg je een gymnasiumdiploma.
Science: de wonderen der techniek

Ben je gek op techniek en weet je nu al dat je daar straks in verder
wilt studeren? Dan geven wij je nu al een voorsprong. Het vak

Erop uit!

Science zorgt voor een goede aansluiting vanuit VWO naar techni

Alle profielen hebben regelmatig een

blemen op te lossen en je te verdiepen in verschillende onderwer

Olympisch stadion. We gaan ook naar het

sche opleidingen. We dagen je uit om ingewikkelde technische pro
pen. Science is een samenwerking van de vakken wiskunde, techniek
en natuurkunde. Jerom Marseille weet het nog goed. ‘Het leuke aan
Science is de afwisseling tussen theorie en praktijk. We hebben hier

zelfs met een telescoop op het schoolplein naar de sterren gekeken!’

uitje. Bijvoorbeeld naar musea, het
buitenland: naar Keulen en het

Ruhrgebied. In de brugklas ga je samen

op kamp. En in de winter gaan we schaat
sen. Samen er op uit gaan is een goede

manier om elkaar beter te leren kennen.
En het is natuurlijk heel gezellig!
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Tip & trucs
1

De Scholengroep
Over- en Midden
Betuwe: twee scho
len, één gedachte

Kies de school waar je een goed gevoel bij
hebt. Dat gevoel klopt namelijk (bijna)
altijd!

2

Ga naar de kennismakingsdag voor de

grote vakantie. Dan weet je tenminste bij

wie je in de klas komt en hoef je daar niet
heel de zomer mee bezig te zijn!
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Zorg dat je voor de eerste schooldag jouw
fietsroute een paar keer geoefend hebt.

Het Hendrik Pierson College vormt samen

(of hoe kort) je erover doet.

Scholengroep Over- en Midden Betuwe.

met het Overbetuwe College de

Dan ken je de weg en weet je hoe lang
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Op tijd zijn is belangrijk. Maar een half

5

Pak je tas de avond van tevoren in. Dan

6
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Aan onze logo’s kun je al zien dat we bij

elkaar horen, veel gemeen hebben en tóch
ook een beetje van elkaar verschillen.

uur te vroeg komen, is echt niet nodig.

HPC en OBC werken al jaren intensief

kun je ’s ochtends langer in bed blijven!

samen. Bijvoorbeeld als het gaat om de ont
wikkeling van onderwijsbeleid. Onze onder

Neem genoeg eten en drinken mee.

wijsprogramma’s en de manier waarop we
leerlingen begeleiden, hebben we goed op

Wissel in de pauzes je boeken uit het

elkaar afgestemd. Mocht het nodig zijn, dan

kluisje anders is je tas erg zwaar en loop

kun je dus heel gemakkelijk overstappen

je binnen een paar maanden krom.
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informatie

voor brugklassers

naar een andere opleiding of school binnen
de scholengroep.

Schaam je niet als je eens naar een

HPC en OBC zorgen er samen voor dat alle

verkeerd lokaal loopt. Dat gebeurt ons

kinderen in de regio een plek kunnen vinden

allemaal wel eens.

waar zij volledig tot hun recht komen en
zichzelf kunnen ontwikkelen.

Wie Wat Waar en vooral:
Waarom?
Wie ben je? Jerom Marseille, uit VWOplus 5. Wat ben je

MAVO Sportklas. Wat ben je aan het

profiel Breed. Wat ben je aan het doen? We

aan het doen? Ik zit bij Latijn. Waar? In een klein klas

zijn kookfilmpjes aan het bekijken tijdens de

ik het hier gezellig vind. Wie is je favoriete docent?

monteren en in het Duits inspreken. Waar?

je bij meneer Van der Hiele. Waarom? Vooral omdat

Wie ben je? Melle Peters uit S2a, de

Wie ben je? Mick van Zanten, klas V3a,

Meneer van der Hiele, omdat hij dezelfde telefoon
heeft als ik, en voor de rest heel flexibel is.

doen? Ik zit hier bij het vak HP. Waar?

les Duits. We moesten een kookfilm opnemen,
Lokaal 122, het lokaal Duits van mw. Evers.
Waarom? We kregen een punt voor de uit

spraak. Wie is je favoriete docent? Mevrouw

Evers. Ze is vaak vrolijk en begrijpt waar wij

Lokaal 103. Waarom? Bij HP zijn we

mee bezig zijn. Wat er bij ons speelt.

bezig met onze beroepskeuze. Wie is
je favoriete docent? Meneer Van den

Heuvel van Mens en Maatschappij,

omdat hij niet alleen aardig is, maar
ook leuk les geeft.

Wat ben je aan het doen? Tijdens de les Duits hebben we een

filmopdracht gekregen: we moesten in groepjes een gerecht

bedenken, klaarmaken en presenteren en daar een filmpje van
maken. De toelichting bij het gerecht en de bereiding daarvan

moest uiteraard in het Duits; een soort kookprogramma in het
Duits dus! Waar? Lokaal 122, het lokaal Duits van mw. Evers.

Waarom? Om de spreekvaardigheid te oefenen. Wie is je favorie-

te docent? Ik heb niet echt een voorkeur voor één docent. Ik kan

het met de meeste docenten goed vinden.

Mammoetstraat 1-3
6671 DL Zetten

Tel. 0488 - 45 15 44

Fax 0488 - 45 32 70

administratie@hpcnet.nl
Colofon
Concept, teksten, interviews en vormgeving:
Einder Communicatie, Nijmegen
Fotografie: Goedele Monnens, VVBfoto en
leerlingen
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contact

Wie ben je? Puck Ravesloot, klas V3a, profiel Kunst en Cultuur

www.hpc-zetten.nl

