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Sint-Oelbertgymnasium
Zit je in groep 7 of 8? 

Kom denken, dromen en doen! 
Kijk op www.oelbert.nl

Benieuwd hoe jij je eigen keuzes 
kunt maken? 
Kom naar de Open Avond op 
10 februari 2023.

Sint-Oelbertgymnasium

Warandelaan 3

4904 PA Oosterhout

Postbus 212

4900 AE Oosterhout

volg ons op!

Het Sint-Oelbertgymnasium

         durf te denken

         durf te dromen 

         durf te doen

Iedereen heeft talent. Het talent om goed te denken, 
grenzeloos te dromen of grootse dingen te doen. 

Op het Sint-Oelbertgymnasium leer je goed om te gaan 
met je eigen talent. We hebben vertrouwen in je kunnen. 
We dagen je uit om in de toekomst steeds vaker te 
beslissen welke talenten je op welke manier ontwikkelt. 
We stimuleren daarom de durf om te denken, inspireren 
de durf om te dromen en motiveren de durf om te doen. 

Zo word je net als veel leerlingen die je voorgingen een 
wijze, gelukkige en zelfbewuste Oelbertaan!

              

         durf te dromen          durf te dromen 

         durf te doen         durf te doen         durf te doen



durven doen 
Het Oelbert is geen grote school en heeft vooral een fi jne sfeer. 
We vinden het belangrijk om niet alleen dingen te leren maar ook 
dingen te doen. Of je nu een raket lanceert, danst in het musicaltheater 
of tijdens de klassieke reis naar Griekenland de tijd van je leven beleeft: 
op het Oelbert ga je sámen dingen doen! 
Ook motiveren we je om dingen te doen waarvan je niet eens wist dat 
je ze kon. Omdat er docenten en medeleerlingen zijn die in je geloven 
en zien wat je allemaal kunt. Of simpelweg omdat je bij ons hebt 
geleerd dat je het durft te doen. 

durven denken
Non scholae, sed vitae discimus. Ja, dat is gelijk Latijn! De oude Romeinen 
leerden ons namelijk al een wijze les: je leert niet voor de school, maar 
voor het leven. Leren draait voor ons niet alleen om het ‘wat’ en ‘hoe’ – 
het stampen en toepassen van kennis – maar vooral om het ‘waarom’. 
Het denken op het Oelbert draait dus om inzicht. We stimuleren je om de 
dingen die je leert, zelf uit te leggen of toe te passen buiten school.  

Het Oelbert is een gymnasium. Dat merk je bijvoorbeeld aan een vak als 
Grieks of Latijn. Maar dat merk je vooral aan de fl inke dosis uitdaging en 
de extra keuzes die je hebt. Ook leer je met behulp van verhalen uit het 
verleden goed na te denken over jezelf in het hier en nu. Zelfkennis dus, 
waar je ook in de toekomst veel aan hebt! 

durven dromen
De wereld verandert supersnel. Wat we nu normaal vinden – je scrolt 
door Tiktok en betaalt met Euro’s – bestaat over tien jaar misschien niet 
meer. Daarom heb je bij ons de ruimte om te dromen over de toekom-
stige wereld en jouw toekomstige ik. We bereiden je voor om goed om 
te gaan met alle veranderingen die gaande zijn. Aan de ene kant maak 
je kennis met dingen die na eeuwen van grote veranderingen nog steeds 
boeiend, bizar of indrukwekkend zijn. Baanbrekende ontdekkingen en 
adem-benemende verhalen dus, die jou misschien ook wel op mooie 
ideeën brengen! Ideeën die je zelf wil uitwerken of onderzoeken. Die 
mogelijkheid krijg je bij ons. Aan de andere kant leer je op het Oelbert 
steeds beter om eigen keuzes te maken. Om dat met het nodige zelf-
vertrouwen te kunnen doen, helpen andere leerlingen en docenten je. 
Ze vertellen je waar je goed in bent en waarom zij dat vinden. Zo weet 
je bijvoorbeeld steeds beter hoe je fi jn kunt samenwerken, goed kunt 
presenteren en wat je daar later eventueel mee wil doen.     

Het Oelbert is geen grote school en heeft vooral een fi jne sfeer. 
We vinden het belangrijk om niet alleen dingen te leren maar ook 
dingen te doen. Of je nu een raket lanceert, danst in het musicaltheater 
of tijdens de klassieke reis naar Griekenland de tijd van je leven beleeft: 
op het Oelbert ga je sámen dingen doen! 
Ook motiveren we je om dingen te doen waarvan je niet eens wist dat 
je ze kon. Omdat er docenten en medeleerlingen zijn die in je geloven 
en zien wat je allemaal kunt. Of simpelweg omdat je bij ons hebt 
geleerd dat je het durft te doen. 


