
OPEN DAG
Veel plezier met 
je bezoek aan het 
Titus Brandsmalyceum

OPEN DAG



gymnasium masterclass 
Advies basisschool: vwo

Latijn en Grieks
masterclass Art, masterclass Business,
masterclass Sport & Life Science, 
masterclass Science

Teamleider: Bianca Coenen

atheneum masterclass
Advies basisschool: vwo

masterclass Art, masterclass Business, 
masterclass Sport & Life Science,
masterclass Science, 

Teamleider: Marieke Peters-Hendriks

havo/vwo masterclass 
met instapprogramma havo/vwo

Advies basisschool: havo, 
havo met havo/vwo of vwo met havo/vwo

klassikaal les in verschillende vakken
masterclass Art, masterclass Business,
masterclass Sport & Life Science, 
masterclass Science

Teamleider: Lindy Croonen

Voorlichting Open Dag: 

lokaal 0.30
Voorlichting Open Dag: 

lokaal 0.29
Voorlichting Open Dag: 

lokaal 0.33

KENNIS IS
MAAR DE
HELFT
TITUS 
BRANDSMA



Welke TBL-brugklas
past bij jou?
Voor toelating kijken we in elk geval 
naar de volgende informatie:

- het advies van je basisschool
- het leerlingvolgsysteem van je basisschool
- het onderwijskundig rapport van je basisschool

Beste jongens en meisjes, beste ouders,

Welkom tijdens onze Open Dag. Je kunt overal in ons ge-
bouw kennis maken met onze leerlingen, docenten en de 
vakken die zij geven. Daarnaast kun je op een aantal plek-
ken informatie over onze verschillende brugklassen en be-
geleiding krijgen.

In het Hooghuis Magazine die je via de basisschool hebt ge-
kregen staat al de nodige informatie over onze school. Ook 
kun je veel informatie vinden op onze website tbl.hethoog-
huis.nl. Dit boekje is vooral bedoeld om je kennis te laten 
maken met het TBL als CultuurProfielSchool. Bijna alles 
wat met kunst en cultuur te maken heeft vind je in de Bin-
nenhof. Aandacht voor de bètavakken vind je op de 3e ver-
dieping. 

Veel plezier tijdens je bezoek aan onze school en succes toe-
gewenst met het maken van je keuze voor een middelbare 
school.

Met vriendelijke groet,

Tom Brocks
Rector Titus Brandsmalyceum

havo/vwo Expeditie 
met instapprogramma havo/vwo

Advies basisschool: havo, 
havo met havo/vwo of vwo met havo/vwo

In projectgroepen werken aan thema’s 
en die presenteren

Teamleider: Annemarie Schamp

Titus Tussenjaar
Het Titus Tussenjaar is 
bedoeld voor leerlingen 
uit groep 8 van de basisschool 
voor wie de overstap naar de 
brugklas nog te vroeg is.

Teamleider: Bianca Coenen

Leerlingen die starten op het vwo 
of in de dakpanklas havo/vwo 
behalen op het TBL 
hun havo- of vwo-diploma.

!

Voorlichting Open Dag: 

lokaal 0.32
Voorlichting Open Dag: 

lokaal 2.61



ABC

Activiteitenweek
Vier keer per jaar vindt er een activiteitenweek plaats. In die 
week ga je bijvoorbeeld op brugklaskamp, zijn er allerlei ex-
cursies, projecten en de buitenlandse reizen.

Begeleiding 
Door vakdocent, remedial teacher, faalangsttrainers en 
leerlingbegeleiders. Zij begeleiden je bij studieproblemen, 
dyslectie, problemen met andere leerlingen en persoonlijke 
problemen.

Brugklaskamp
Om elkaar, leerlingen en docenten, beter te leren kennen ga 
je in de eerste Activiteitenweek op kamp.  

Klassenmentor 
Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt die jou helpt bij stu-
die- of andere problemen.

Leerlingenraad
Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen gekozen door 
leerlingen. Deze leerlingen behartigen de belangen van de 
leerlingen. Ook organiseren zij  diverse activiteiten zoals 
leerlingenfeesten. 

Mediatheek
In onze mediatheek kun je terecht voor het opzoeken van 
extra informatie voor bijvoorbeeld een werkstuk, leuke boe-
ken om te lezen, extra boeken voor de vakantie. Ook kun je 
er terecht om te werken aan een van de computers.

voor de nieuwe 
brugklasser

Klassenmentor 
Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt die jou helpt bij stu-
die- of andere problemen.

voor de nieuwe 
brugklasser



Maatwerkuren
Vanaf dit schooljaar hebben al onze leerlingen wekelijks 
drie maatwerkuren in hun rooster. Tijdens deze uren kun je 
extra les krijgen in vakken waarin je ondersteund wilt wor-
den. Daarnaast kun je trainingen volgen die je helpen met 
studeren (bijv. studievaardigheden). Of trainingen die bij-
dragen aan jouw welbevinden (sociaal en emotioneel) zodat 
jij je lekkerder in je vel voelt. Ook kun je bij de maatwerkuren 
kiezen voor extra activiteiten op gebied van kunst, cultuur 
en sport (Xplore programma).

Opvang bij lesuitval
Gaat een les niet door omdat de docent bijv. ziek is, dan:
- proberen wij het rooster aan te passen
- zoeken wij opvang door een andere docent in een leslo-

kaal 

Rondje
Leerlingenblad dat eens per twee tot drie weken verschijnt. 
Sinds enkele jaren is het digitaal en krijgen leerlingen en 
ouders het op hun mail. In “Het Rondje” staan o.a. nieuws 
van Facilitair Beheer, de agenda, stukjes van leerlingen over 
activiteiten op en buiten school, foto’s en mediatheeknieuws.

Sport 
Naast de gewone lessen LO worden er door het jaar heen 
voor de onderbouw sportdagen georganiseerd. Meestal vin-
den die plaats op het einde van de toetsweken. Ook kun 
je deelnemen aan diverse sporttoernooien, zoals bijvoor-
beeld de interscolaire sportwedstrijden in klas 2 en de 
Sportolympiade in klas 3.

Stilteruimte
Dit is een grote ruimte met aparte werkplekken. Je kunt hier 
in alle rust studeren.

Teamleiders onderbouw 
Zij regelen allerlei dingen voor de hele afdeling en overleg-
gen met je mentor.

Brugklaskamp
Het brugklaskamp is erg gezellig maar vooral leuk. 
Er is een Bonte Avond en er zijn uitstapjes en speur-
tochten. Je moet dan goed samenwerken. Je leert je 
mentor ook goed kennen op het brugklaskamp.

Susan



Onze school is een offi  cieel erkende Cultuurprofi elschool.  Dit predicaat werd in juni 2011 uitgereikt 
door de Vereniging van Cultuurprofi elscholen. 

Er wordt op het TBL al jarenlang ontzettend veel gedaan aan kunst en cultuur door zowel leerlin-
gen als docenten. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een uitgebreid kunstprogramma met 
de masterclass Art, het examenvak drama en andere opzet en inrichting van kunstvakken muziek, 
beeldend en CKV in de bovenbouw. Daarbij is een hechte samenwerking ontstaan met alle cultu-
rele instellingen van Oss en de Hogescholen voor de Kunsten. 

Je krijgt les in de kunstvakken muziek en beeldend, maar ook in andere lessen kom je met kunst en 
cultuur in aanraking. In de bovenbouw kun je kiezen voor een of meerdere kunstvakken als exa-
menvak. Daarnaast volgen alle leerlingen in de bovenbouw het kunstvak CKV (gymnasiasten krij-
gen KCV). Ook buiten de lessen zijn er tal van mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur.

Het TBL als 
CultuurProfielschool



Theaterbrugklas
In de brugklas kun je meedoen aan de dramalessen van de 
Theaterbrugklas. Tijdens deze dramalessen werk je een jaar 
lang onder begeleiding van Marlijn van Dijk en Stanley 
Stokkermans aan een voorstelling, een toneelstuk met en-
kele liedjes. De afgelopen jaren werden opgevoerd: “Mi-
noes”, “Annie”, “De club van de lelijke kinderen” en “Jungle 
Book” Aan het einde van het schooljaar speel je de voorstel-
ling in de Groene Engel of cultureel centrum de Muzelinck. 
In juli was dat de zelfgeschreven productie ‘Het Brandsma-
bos’. 

Een greep uit de kunst- en cultuuractiviteiten van onze school:

Gymnasiumdag “Dies Gymnasialis”
Ieder jaar wordt er voor alle gymnasiumleerlingen een dag 
georganiseerd met allerlei workshops rondom het thema 
Griekse en Romeinse oudheid. Je komt daardoor in aanra-
king met allerlei dingen die een raakpunt hebben met de 
Klassieke oudheid. 

Masterclass Art
Dit is een van de masterclasses voor onze leerlingen gym-
nasium, atheneum en havo/vwo. Kies je voor Art, dan krijg je 
in de onderbouw ieder jaar les in drama, muziek/zang en 
beeldend. 

nasium, atheneum en havo/vwo. Kies je voor Art, dan krijg je 
in de onderbouw ieder jaar les in drama, muziek/zang en 
beeldend. 



Kunstklas
Als je graag beeldend bezig bent, dan kun je je aanmelden voor de Kunst-
klas. Op dinsdagmiddag komt je dan bij elkaar. De Kunstklas is de plek 
waar je samen kunnen werken aan je portfolio. Je kunt opdracht ge-
stuurd werken, maar je mag ook vrij werken. Binnen de Kunstklas zijn er 
meer mogelijkheden dan in de reguliere lessen (andere materialen en 
technieken).    

Vocal Group
Vind jij het ook zo leuk om te zingen? Word dan lid van onze Vocal group. 
We gaan lekker veel zingen, maar er is ook aandacht voor zangtechniek, 
zoals ademsteun, resonantie en het belang van een goede houding en 
articulatie. Ook hebben we oog voor de podiumpresentatie, want er zul-
len zeker een aantal optredens volgen. Marij van de Boom is de docent.

Andere voorbeelden van kunst- en cultuuractiviteiten 
zijn onder andere:
- de Opleiding Theatertechniek, leerlingen die licht en 

geluid verzorgen bij allerlei activiteiten  en de voorstel-
lingen van de musical en Theaterbrugklas

- Open Podium op laatste vrijdag van de maand
- Schoolband Room B1
- Literaire middag voor leerlingen uit 5 vwo
- Deelname aan voorleeswedstrijden zoals Read2Me
- sCOOLradio met daaraan verbonden een dj-opleiding 

in samenwerking met 3FM (ook voor andere Hooghuis-
locaties)



Musical
Voor de musical doe je auditie. De TBL musical heeft een 
traditie van meer dan 35 jaar en is iedere keer een daverend 
succes. Onder leiding van een artistiek team werkt de hele 
cast aan een bekende musical. Er worden meerdere voor-
stellingen van deze musical gegeven in schouwburg de Lie-
vekamp in Oss. De laatste jaren werden de musicals “Fox-
trot”, “Cinderella”, “Pippin” en “Fame” met veel succes 
opgevoerd. Tijdens de voorstellingen wordt de muziek ver-
zorgd door enkele muzikanten. 

Op 11, 12 en 13 maart 2022 zijn in theater De Lievekamp de 
voorstellingen van “Legally Blonde”.



In het verleden namen we deel aan het Universumproject. Dit project 
heeft het volgende opgeleverd. De docenten promoten en stimuleren de 
samenwerking binnen de bèta-vakken (biologie, natuurkunde, scheikun-
de, Science en wiskunde) zodat onze leerlingen goed kunnen presteren in 
de natuurprofielen van de bovenbouw havo en vwo. Daarvoor worden 
diverse activiteiten georganiseerd en worden onze leerlingen in de vak-
ken natuurkunde, scheikunde, biologie extra gestimuleerd om door te 
gaan naar een passende vervolgopleiding in de bèta-sector. Die vinden 
binnen de school plaats, maar soms ga je ook met je klasgenootjes op 
stap, bijvoorbeeld naar Verhoeven Oss of een hogeschool. Tevens heb-
ben we vanuit de bèta-vakken de doelstelling, om leerlingen tijdens hun 
schoolcarrière in contact te brengen met technische bedrijven uit de re-
gio. Samen met het bedrijf worden opdrachten/projecten bedacht die 
voor de leerlingen interessant en leerzaam zijn.

Het TBL als school 
met extra aandacht voor bèta-onderwijs



Het TBL als school 
met extra aandacht voor bèta-onderwijs

Masterclass Science
Als je naar de brugklas gymnasium, atheneum of havo/vwo 
op het TBL komt, kies je voor één van de vier masterclasses. 
Die volg je dan drie jaar. Eén ervan is de masterclass Scien-
ce. Deze is bedoeld voor leerlingen die veel belangstelling 
hebben voor vakken als techniek, natuurkunde en biologie 
en graag proefjes en experimentjes doen.

Wedstrijden
De Natuurkunde-, de Scheikunde- en de Biologieolympiade. 
Kangoeroe-wedstrijd bij wiskunde. Beverwedstrijd bij tech-
niek.

Meten met de computer
De vakken biologie, natuurkunde en scheikunde beschikken 
over een laptopkar met 15 laptops en evenzoveel meetpa-
nelen waarop diverse sensoren kunnen worden aangeslo-
ten. Hierdoor kan er onder ander op een geavanceerde ma-
nier gemeten worden aan bewegingen, hartslag en kleine 
druppeltjes. Leerlingen leren omgaan met de apparatuur 
en het programma COACH dat gebruikt wordt voor het ver-
krijgen van metingen en het verwerken. We maken gebruik 
van COACH 7 waarbij alle leerlingen ook de licentie krijgen 
om het programma te installeren op hun eigen device.

BINASKWI werkgroep
Er is een groep docenten ( twee natuurkunde-,  twee biolo-
gie-, twee wiskunde- en twee scheikundedocenten) die 
meerdere keren per jaar bij elkaar komen om op zoek te 
gaan naar overlap en samenwerking. Hieruit zijn al diverse 
projecten ontstaan, zoals het Eftelingproject op 4 havo. Ook 
is er een document samengesteld met daarin de uitleg hoe 
je een wetenschappelijk verslag dient te schrijven. Dit docu-
ment wordt door alle vakken gebruikt voor het maken van 
verslagen van experimenten.

Daarnaast worden er gemeenschappelijke afspraken ge-
maakt rondom didactische aanpak van de bèta-vakken.

Activiteiten binnen school
Techniekweek 3 havo
In klas 3 ga je een bezoek brengen aan de Hogeschool 
AVANS in Den Bosch. Hier maak je kennis met de diverse 
studierichtingen in de bèta- en techniekrichting. Je krijgt 
daar ook informatie die belangrijk is bij het kiezen van je 
profiel voor de bovenbouw.

Eftelingproject 4 Havo
Alle leerlingen met een natuur-profiel nemen deel aan dit 
project. Het is opgezet door docenten scheikunde, natuur-
kunde, biologie en wiskunde. Leerlingen doen experimenten 
in de Efteling waarbij ze samenwerken en kennismaken met 
diverse toepassingsgebieden van de bèta-vakken.

Activiteiten buiten school



Day For Change
In klas 1 leer je bij de masterclass Business ondernemen. 
Samen met andere leerlingen zet je onder andere een eigen 
bedrijf op. De Rabobank beoordeelt je plan en stelt een 
“startkapitaal” ter beschikking waarmee je echt geld gaat 
verdienen! Je maakt zo op een speelse manier kennis met 
ondernemen en ondernemerschap en je levert ook nog een 
belangrijke bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking, om-
dat de winst die je maakt wordt gebruikt om ondernemers in 
ontwikkelingslanden van micro krediet te voorzien. 

We werken hiervoor samen met de Stichting Day for Change 
aan een uniek educatieproject over wereldburgerschap en 
duurzaam ondernemen.



Day For Change Day For Change
“Day for Change is een prachtige manier voor 
leerlingen om ondernemend bezig te zijn én 
iets bij te dragen aan een betere wereld. Ze le-
ren er ontzettend veel van. Creatief zijn, sa-
menwerken, initiatief nemen, omgaan met on-
zekerheid en tegenslag, maar ook successen 
vieren en ervaren: ik kan dit. De gastlessen en 
pitch op de Rabobank hebben veel meerwaarde 
en het lesmateriaal is helder een aansprekend. 
En, ook belangrijk: leerlingen vinden het een 
heel leuk project.’’

Bert de Vaan en Harry Nijboer van het  
Titus Brandsmalyceum i.s.m. Rabobank 
Oss-Bernheze.

Bron: https://dayforchange.nl/steun-ons/rabobanken/



Presentatieavond Expeditie Paarse Vrijdag

sCOOLradio (te gast bij 3FM) Presentatie kunstvakken

Opleiding Theatertechniek Avond van de Franse taal



Nog vragen?
Als je nog vragen hebt nadat je 
onze school hebt bezocht, dan 
kun je altijd voor een persoonlijk 
gesprek terecht bij de team-
leiders onderbouw.

Havo/vwo masterclass
Lindy Croonen
l.croonen@hethooghuis.nl

Havo/vwo Expeditie
Annemarie Schamp
a.schamp@hethooghuis.nl

Atheneum masterclass
Marieke Peters-Hendriks
m.peters@hethooghuis.nl

Gymnasium masterclass
Bianca Coenen
b.coenen@hethooghuis.nl

TTJ
Bianca Coenen
b.coenen@hethooghuis.nl

Onze website is tbl.hethooghuis.nl

 @tbl_oss

 https://goo.gl/FBXsci 
of via de website van school

 https://www.instagram.com/tbl_oss/

Op onze website vind je veel informatie over onze school. Bijvoorbeeld informatie over ons 
onderwijs, over de Tweede Fase, nieuws van de mediatheek, roosters en roosterwijzigin-
gen en foto’s van de diverse activiteiten op het TBL. 

Op de website staat ook een link naar onze digitale leeromgeving!

BELANGRIJKE DATA:
5 november 2021 Meeloopmiddag voor groep 8
15 november 2021 Informatieavond havo/vwo 

masterclass 
22 november2021 informatieavond atheneum master-

class en gymnasium masterclass
8 december 2021  Proefl essen
13 december 2021  Informatieavond havo/vwo Expeditie
17 januari 2022  Inloopavond over onze brugklassen 

voor ouders groep 8
20 januari 2022  Proefl essen
4 februari 2022  Open Dag voor groep 7 en 8

9 maart 2022  Aanmelden
10 maart 2022  Aanmelden

Meer info + inschrijven: tbl.hethooghuis.nl/groep-78/

Voor iedere leerling die zich aanmeldt voor de brugklas 
is er een kennismakingsbijeenkomst op: 

woensdag 8 juni 2022

Op onze website vind je veel informatie over onze school. Bijvoorbeeld informatie over ons 
onderwijs, over de Tweede Fase, nieuws van de mediatheek, roosters en roosterwijzigin-



Waar kun je ons vinden?

Titus Brandsmalyceum
Molenstraat 30
5341 GD  Oss

Telefoon 0412 - 22 41 80 
E-mail infotbl@hethooghuis.nl  (algemeen) tbl.hethooghuis.nl

Deze brochure is een publicatie
van de organisatie Open Dag.

Foto’s: Ron Rutten, Ruud van de Wiel e.a.




