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Op avontuur 
met OC Talent

Enquêtes 
geven richting

Nieuwe 
brugklassers 
goed gestart



WintersportWerkWeek 2020
Is uw kind nog nooit op wintersport geweest, dan is dit een 
kans!  We gaan namelijk met onze beide locaties op reis!

Wanneer 
Vertrek woensdagavond 12-02 t/m aankomst 
maandagochtend 17-02-2020

Wie
Voor leerlingen OCN + OCV van klas 3 en 4 vmbo + 3 en 4 
havo + 4 en 5 vwo

A L P E  1. 9 11 m
Kosten
Rond € 410,=

Opgeven
Via wintersportwerkweek@oosterlicht.nl

Enquêtes geven richting
Elk jaar nemen we enquêtes af onder leerlingen en ouders. 
In de eerste plaats, omdat dit moet van de overheid. 
Belangrijker: voor ons is dit een grote bron van informatie. 

U bent in grote lijnen tevreden over de school. De uitslag 
ligt op het landelijk gemiddelde. U bent minder tevreden 
over het rooster en de lesuitval. Ook dat zien we terug in 
de landelijke cijfers. Eigenlijk zijn we een heel gemiddelde 
school, als je naar de uitkomsten kijkt. Soms springen we 
er positief uit. Op de vraag of je op het Oosterlicht jezelf 
mag zijn –ongeacht je afkomst, je uiterlijk, je seksuele 

Ongetwijfeld leest u veel over het 
lerarentekort. Veel scholen hebben 
daarmee te maken. Gelukkig zijn we 
op het Oosterlicht nog steeds in staat 
de goede mensen in dienst te nemen 
en te behouden. Natuurlijk is het voor 
het ene vak moeilijker, dan voor het 
andere, maar het leidt nauwelijks 
tot lesuitval. Wat dat betreft zijn 
we echt anders dan veel scholen 
in de Randstad. Blijkbaar vinden 
leraren het fijn om bij ons te werken. 
Stagiaires blijven vaak plakken. Dat 
helpt ook.

We kunnen ons goed voorstellen dat 
u een ander beeld heeft. Er vallen 

regelmatig lessen uit door ziekte, 
excursies of scholing. Soms komt alles 
bijeen en dan lijkt de lesuitval enorm. 
Het is goed om te weten dat we 
rekening houden met deze lesuitval. 
We leggen op voorhand meer uren 
in, zodat we onder de streep altijd 
positief eindigen. En mochten 
leerlingen door omstandigheden een 
achterstand oplopen, dan repareren 
we die altijd. Of in hetzelfde jaar of in 
het jaar daarop.

Lesuitval is niet fijn. Daarover zijn we 
het wel eens. Invalkrachten vangen 
veel op in de onderbouw. We hebben 
hiervoor speciale programma’s. Het is 

niet altijd ideaal en ook hier proberen 
we ons voortdurend te verbeteren.

Lesuitval is niet iets waar u zich 
zorgen over hoeft te maken. We 
hebben de goede resultaten aan onze 
kant. Op alle aspecten scoren we 
bij de inspectie al jaren voldoende. 
Niettemin leunen we niet achterover 
en blijven we ons best doen de 
lesuitval tot een minimum te 
beperken.

Onderwijstijd

“Ik heb het idee dat school deze dingen 

goed in de smiezen heeft. Mijn kind gaat 

graag naar school.”

“Onze zoon had geen betere school 

kunnen kiezen! Basisschool zag hem 

basis doen en hij zit nu in 3 tl en doet 

het prima zonder stress.”

geaardheid- scoren we echt heel hoog. We bespreken de 
uitkomsten altijd met de MR, waarin zowel de ouders als de 
leerlingen vertegenwoordigd zijn. En natuurlijk proberen 
we ons steeds te verbeteren.
Met name de commentaren aan het eind van de enquête 
geven ons stof tot nadenken. In negatieve, maar ook in 
positieve zin. 

Dank voor uw respons!
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De schoolgids Oosterlicht College 
Nieuwegein 2019-2020 is te 
downloaden op www.oosterlicht.
nl. Deze digitale gids is geplaatst 
op de pagina Ouders - Praktische 
Informatie. In de schoolgids staat 
informatie over ons onderwijs, de 
manier waarop onze school in de 
praktijk werkt, het examenreglement 
en de overgangsnormen 
(Puntsgewijs) en natuurlijk nog veel 
meer. Gedurende het schooljaar 

ontvangt u via uw e-mailadres 
informatie over de klas of het leerjaar 
waarin uw kind zit.
Op de homepage van onze website 
vindt u nieuwsberichten over het 
Oosterlicht en in de Kalender staan 
de geplande activiteiten voor u en 
uw kind(eren). Voor vragen of meer 
informatie over correspondentie 
en activiteiten kunt u terecht bij de 
mentor of de sectoradministratie.

Schoolgids en info 
naar ouders/verzorgers

Pesten willen we 
voorkomen
Op het Oosterlicht hebben we een programma ter 
voorkoming van pesten. Dit houdt in dat er in de lessen 
activiteiten zijn rondom positieve groepsvorming, dat we 
omgangsafspraken maken in de les, dat er Peer Mediators 
zijn, dat er co-mentoren zijn én dat bovenbouwleerlingen 
een voorstelling maken over pesten voor de brugklassers. 
De week dat deze OosterlichtFlits verschijnt, is de week 
van het Pestproject, met de pestvoorstelling als belangrijk 
hoogtepunt. 

Voor ons pestprotocol verwijzen wij u naar onze website 
www.oosterlicht.nl - Ouders - Praktische informatie. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan 
contact op met de mentor of onze antipestcoördinator, 
dhr. J. Matthys, j.matthys@oosterlicht.nl

Schoolboeken zijn sinds een aantal 
jaar gratis. Maar daarmee ben je er 
als ouder nog niet. De school vraagt 
aan u een bijdrage voor bijzondere 
lessen, excursies en wat al niet. Dat 
kan aardig in de papieren lopen, al 
proberen we dit tot een minimum 
te beperken. De laatste jaren zijn de 
kosten niet gestegen. Maar als je 
een kleine beurs hebt, dan is elk 
bedrag te veel.
De school probeert mee te denken 

met ouders met betalings-
problemen. Zo kunnen kosten vaak 
gespreid voldaan worden. Maar dat 
is niet altijd voldoende. Gelukkig is 
er in vrijwel elke gemeente een 
Stichting Leergeld, waar je kunt 
aankloppen voor een bijdrage aan 
een laptop, fiets of schoolreisje. Bij 
de bestelling van de lesboeken 
hebben we u gevraagd om –via de 
boekenlijst van Iddink- een bedrag 
af te staan voor ouders met een 

kleine beurs. We zijn ontzettend blij 
u te kunnen melden dat we een 
bedrag van 5000 euro hebben 
kunnen overmaken naar de 
Stichting Leergeld. Heel veel dank.

Meer info bij mw. Brand via 
g.brand@oosterlicht.nl, op de 
websites van gemeenten en op 
www.leergeld.nl

Solidariteitsfonds
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Op avontuur met OC Talent
Wanneer u deze OosterlichtFlits 
leest zijn de OC Talentlessen voor 
in de eerste en tweede klassen 
van start gegaan. We vinden het 
belangrijk dat onze leerlingen hun 
talenten kunnen onderzoeken én 
ontdekken. 

Genoeg moois en interessants om 
uit te kiezen
Alle eerste klassen hebben 
talentlessen in expressie, sport en 
bèta-techniek gekozen. Deze OC 
Talentlessen worden vanaf periode 
2 op maandagen het 3e en 4e uur 
gegeven. Zo kunnen de leerlingen 
aan alle profielen een beetje 
proeven en daarbinnen kiezen wat 
hen leuk lijkt.

De eerste klassen kunnen bij 
expressie aan graffiti, fotografie en 
acteren doen. Ze maken videoclips, 
kunnen lekker zingen en aan 
improvisatie bij drama doen. Aan 
sport is meer dan genoeg te kiezen: 
van outdoor activiteiten, turnen 
en free runnen tot zelfverdediging, 
dans en o.a. sporten waar een net, 
een racket of een stick bij aan te 
pas komt.  Onze leraren van de 
bèta – en techniekvakken bieden 
programmeren, productdesign, 
ruimtevaart en modelbouw 
aan. En leerlingen kunnen door 
experimenten met mythes en met 
het ontwerpen van een dierentuin 
aan de slag.

Voor al onze tweede klassen zijn 
er ook OC Talentlessen. In dit 
leerjaar is er meer ruimte, doordat 
de duur van de talentles langer 
is, om de gekozen talentles te 
verbreden. De leerlingen zijn al 
in september met hun talentles 
gestart. Zo zagen wij de afgelopen 
tijd leerlingen op gitaren, ukelele 
en keyboard een klassieker van Lil 
Nas X ‘Old  Town Road’ instuderen, 
maakten leerlingen patronen 
van papier bij mode, leerden 
geïnteresseerden hoe het werkt 
met sluitertijd op een Nikon 
camera, zagen we trefbal, een 
talentvolle leerling bij badminton, 

kwamen er veel Spaanse woorden 
aan bod, waren leerlingen in het 
donker met video aan het werk, 
werden kleurenpaletten geschetst 
en beelden van klei gemaakt bij 
handvaardigheid, resulteerden 
de ontwerpgedachten voor 
onze grafisch georiënteerde 
leerlingen in patronen voor een 
computerprogramma. 

Kortom: Wij zijn trots op de 
talenten van onze leerlingen en 
op hun samenwerking met onze 
leraren tijdens de talentlessen.



Alle leerlingen van klas 1 hebben 
met ingang van dit schooljaar een 
laptop. Dat zorgde hier en daar voor 
wat opstartproblemen. Gelukkig 
werd alles snel verholpen en konden 
de lessen computervaardigheden 
starten. En dan denk je als brugger: 
“Wat kunnen ze mij nog leren? Ik kan 
tenslotte al jaren “swipen”, de meest 
geavanceerde spellen spelen, mijn 
vader en moeder van advies dienen, 

ik gebruik Facebook en Insta en….. 
Hoezo nog computerles??”
Onze ervaringen zijn anders! Veel 
leerlingen zijn inderdaad handig 
op de computer, maar moeten 
nog héél veel vaardigheden leren. 
Bijvoorbeeld: Hoe en waar sla ik 
documenten op? Hoe maak ik een 
presentatie of een Excel of een mooi 
Word-document? Hoe en wanneer 
zoek ik informatie op het Internet en 

kan ik die eigenlijk wel vertrouwen? 
We gebruiken in onze lessen 
het programma Digit, waarmee 
leerlingen – onder begeleiding van 
hun mentor – voor een groot deel 
zelf aan de slag kunnen.
De computerlessen zitten er 
inmiddels op en hebben ruimte 
gemaakt voor de OC-Talent-lessen.

Laptops

Op 10 oktober vond voor het eerst de OC Experience Day 
plaats. Een dag waarop bijna 700 groep 8-leerlingen 
met hun leerkrachten en andere begeleiders onze school 
bezochten. Op deze dag hadden we de kans om de school 
te presenteren en de groep 8-leerlingen het Oosterlicht te 
laten ‘beleven’: creatief, sportief, uitdagend en eigentijds.

Gedurende het hele programma dat in het teken van 
duurzaamheid stond, werd de groep vergezeld door twee 
oud-leerlingen van de betreffende basisschool. De groep 
8-ers volgden 4 verschillende minilesjes en hadden een 
‘echte’ pauze in de aula. 

Na een geslaagde ‘schooldag’ op het Oosterlicht vertrokken 
alle leerlingen weer naar huis. We kijken met veel plezier 
terug op deze dag!

 Digitaal flitsbericht voor ouders/verzorgers van leerlingen - november 2019 nr.1

Succesvolle 1e OC Experience Day



Oosterlicht Academie
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Uitdagend!
Zoals u wellicht weet startten we het 
afgelopen jaar met de Oosterlicht 
Academie, een mix van atheneum en 
gymnasiaal onderwijs en daarmee 
de “place to be” voor slimme en 
leergierige leerlingen. Kernbegrippen: 
uitdagend onderwijs, keuzes, 
onderzoeksvaardigheden, complexe 
opdrachten, bèta-onderwijs bij 
NLT-junior, klassieke en culturele 
vorming en de beginselen van Grieks 
en Latijn en “formatief” werken 
gericht op verbetering van de 
eigen prestaties zonder afgerekend 
te worden op cijfers. Daarnaast 
werkten we in de twee goed gevulde 
klassen met laptops en konden de 
Academieleerlingen deelnemen 
aan community activiteiten, 
U-talentlezingen en kregen ze net 
als alle leerlingen op het Oosterlicht 
College, twee talenturen per week!

Nu 3 klassen in leerjaar 1
Onze aanmeldingen voor dit jaar 
waren heel goed. Zo werden er - 
naast de reguliere havo/vwo-klassen 
- drie Academieklassen gevormd. 

Dat was voor ons een bevestiging 
dat het nieuwe concept aansloeg 
en daarmee een mooie opsteker! 
We hebben ons Academieteam – 
een groep leraren die met elkaar 
verantwoordelijk is voor het 
onderwijs in deze klassen – dan ook 
flink moeten uitbreiden. 

Leerjaar 2
De Academieklassen van het 
afgelopen jaar zitten nu in klas 2. Ze 
hebben gekozen voor de 
Gymnasiumroute (met Grieks 
én Latijn), de Lyceumroute 
(met NLT-junior én Latijn) of de 
Atheneumroute (met NLT-junior). De 
leerlingen zijn bij elkaar in dezelfde 
klas gebleven, maar bij genoemde 
vakken worden de groepen 
geclusterd. Hiernaast ziet u een klein 
overzicht van de gemaakte keuzes.
 
In leerjaar 2 krijgen de leerlingen 
nog steeds nagenoeg geen cijfers, 
maar wel een beoordeling in de vorm 
van een onvoldoende, voldoende 
of goed. In de tweede helft van het 
jaar geven we voor de kernvakken 

Engels, Nederlands en wiskunde wel 
een cijfer om de overgang naar klas 
3 wat vloeiender te maken. Voor de 
eerste klassen van nu hebben we 
besloten dat ze twee jaar lang zonder 
cijfers kunnen werken. Zij krijgen 
volgend jaar in de laatste periodes 
wel een woordbeoordeling voor de 
kernvakken.

Keuze voor Academie leerjaar 2

Atheneum
Lyceum
Gymnasium

14 

18

18

Terugblik op start brugklassers 
De start van het schooljaar lijkt 
alweer ver weg. Toch blikken we er 
even op terug. Een goed begin is 
namelijk het halve werk! En daar 
plukken we nu de vruchten van. 

Zorgen die veel brugklasouders 
delen en die bij nader inzien 
helemaal niet zo groot hadden 
hoeven zijn. Kennismaken  en 
vertrouwen geven zijn dan ook 
de belangrijkste items de eerste 
dagen. Zo doen we dat: twee dagen 
kennismaken met de mentor en de 
co-mentoren, spelletjes spelen, je 
weg zoeken, klassenafspraken maken 
en samen een boterhammetje 

eten. Dan anderhalve week les om 
te wennen aan de nieuwe leraren 
( jawel, we hebben ook “meesters”! ), 
klasgenoten en de gewoontes/regels 
van de school. En tenslotte 2 dagen 
brugklaskamp voor tl/havo, havo/
vwo en Oosterlicht Academie en voor 
vmbo-bruggers een introductiedag 
buiten school. Zo maken onze 
bruggers een prachtige start.

Brugklaskamp
Hieronder de eerste regels van het 
brugklaslied, dat onze brugklassers 
op het kamp leerden:

Twee nachtjes van huis en veel 
ervaringen rijker! Een stevig 
programma met mooie projecten: 
in groepjes hutten bouwen, een 
escaperoom, acrobatiek, een soap of 
een rap maken of het brugklaskamp-
journaal opnemen. Tussendoor 
een middagje op de fiets naar het 
zwembad, Oud-Hierdense Spelen 
én natuurlijk samen eten, verhalen 
luisteren bij het kampvuur en slapen 
in tenten!

We merken dat alle leerlingen al 
aardig hun draai hebben gevonden. 
Onze introductieactiviteiten hebben 
hieraan een belangrijke bijdrage 
gehad. 

Mijn kind helemaal alleen naar de 
nieuwe school? Hoe zal het de eerste 
dagen gaan? Als hij de weg maar niet 
kwijtraakt? En als……. ?

“Een nieuwe school, een nieuwe klas,
m’n agenda is nog voller dan m’n 
boekentas.
Een passer en een geo en een koekenpas.
Ik zit op het OC! ( ……….)”



De theaterklas, schoolband, 
atelierklas en dansklas zijn in 
oktober van start gegaan! Sommige 
activiteiten zijn zo populair dat we 
hebben moeten loten. En we hebben 
dit jaar zelfs twee schoolbandjes 
Bij de kunstdisciplines kunnen 
leerlingen zich verdiepen in een van 
de disciplines die hen het meeste 

ligt. Het is een plek waar je weer een 
andere groep leerlingen tegen komt 
met een zelfde interesse. Wanneer 
mogelijk worden er ook uitstapjes 
gemaakt. Oorspronkelijk zijn de 
klassen opgezet voor leerlingen van 
het 3e jaar om het gat tussen de 
expressieklas die wij vroeger hadden 
in het 1e en 2e jaar en het kiezen van 
een kunstvak in de bovenbouw (4e 
jaar) te vullen. Ondertussen is het 
open gezet voor de hele onderbouw 
en voor de schoolband en de 
dansklas voor alle leerjaren, omdat 

daar geen examenvak voor is. 
Tijdens onze Open Huis Dagen en 
wellicht ook op andere evenementen 
zullen deze klassen 
zich presenteren.

Informatie bij onze 
cultuurcoördinator 
mw. J.A. van der Molen 
of via kunstklas@
oosterlicht.nl

Buitenschoolse activiteiten populair 

SPACEweek 
Leerlingen die in havo en vwo 4 zitten gaan na 
een week of 3 na de start van het schooljaar op 
werkweek, de zogeheten SPACEweek. SPACE staat 
voor: Sport, Avontuur, Cultuur en Educatie en in die 
werkweken proberen wij dat ook waar te maken. 

De bestemming voor de havoleerlingen hangt af 
van hun vakkenpakket. Leerlingen met BSM hebben 
allerlei survivalactiviteiten ondernomen in de 
Franse Ardennen. Enig doorzettingsvermogen werd 
wel van hen gevraagd, zéker met het natte weer. 
Leerlingen met een kunstvak in hun examenpakket 
zijn naar Ameland geweest. Geïnspireerd door 
diverse workshops hebben de leerlingen beeldend 
een expositie gemaakt en de leerlingen drama een 
voorstelling. De andere leerlingen hebben in allerlei 
activiteiten en uitstapjes kennisgemaakt met 
Londen. 

Uitgangspunt voor de vwo 4 werkweek is 
het versterken van de onderlinge band ter 
voorbereiding van de bovenbouw vwo. We kiezen 
daarom bewust voor één locatie en dat is Brugge. 
Die stad en de natuurrijke omgeving zijn zeer 
geschikt voor allerlei projecten. 
Naast het doen van profielgebonden opdrachten is 
er ook ruimte voor gezamenlijke activiteiten, zoals 
een bezoek aan het Flanders Field Museum in Ieper, 
een rondvaart door Brugge, watersporten op het 
meer bij Het Domein aan de Plas en het volgen van 
workshops op de Universiteit van Gent. 

Het was een uitdagend en gezellig programma 
waar onze leerlingen lang over napraten!

Trots op Erfgoed
project vmbo
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Colofon
OosterlichtFlits is een compilatie van 
(website-) nieuwsberichten voor ouders/
verzorgers van leerlingen van het 
Oosterlicht College Nieuwegein. 

De OosterlichtFLits verschijnt een aantal 
keer per schooljaar en wordt verspreid via 
e-mail. 

Redactieadres
webredactie@oosterlicht.nl

Ontwerp en layout
Tigges, Voorburg

Aan de inhoud van deze OosterlichtFlits 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Op een regenachtige maandagmorgen in oktober 
verzamelden op het fort bij Vechten een stel enthousiaste 
bèta’s uit vwo 4, 5 en 6 om het bèta-jaar te openen. Het 
is een vast ritueel voor de U-talent bèta-leerlingen om 
een dag samen te werken aan leuke opdrachtjes en de 
nieuwe vwo 4-leerlingen te verwelkomen in de groep. 
Er is hard gewerkt om de torens van Hanoi te 
doorgronden, de kleurenkubussen juist neer te zetten of 
een kilo suiker proberen af te meten zonder weegschaal. 
Door de wetenschapsquiz weten we nu dat er een 
haaiensoort bestaat met twee baarmoeders en dat 
de bottle-flip minder goed gaat als je water vervangt 
voor vla. En ondertussen werd er ook nog gezocht 
naar pissebedden en regenwormen voor de landelijke 
Bodemdierendag. 
De afsluiting was lekker naar de overkant tokkelen waar 
je via het vlot de slotgracht weer kon oversteken. Dit 
konden we gelukkig doen in een stralende zon. Het was 
een goed begin van een nieuw bèta-jaar.

Bètadag 20192020

Het lijkt nog ver weg, maar wie 
een kind heeft in groep 7 of 8, kijkt 
uit naar alle activiteiten die voor 
aankomende brugklassers en hun 
ouders/verzorgers op het voortgezet 
onderwijs worden georganiseerd. 

Misschien dat dit voor u geldt, 
of voor een buurkind, nichtje of 
neefje? Op www.oosterlicht.nl vindt 
u bij Groep 8 alle informatie over 
proeflessen en Open Huis Dagen op 
onze locatie in Nieuwegein en 

in Vianen. Helpt uw kind ons ook 
bij een van deze activiteiten? Of 
misschien wel bij alle? Wij hopen 
het, want zij zijn onze beste 
ambassadeurs! 

Wervingsactiviteiten nieuwe leerlingen

Met regelmaat plaatsen wij nieuwsberichtjes op onze website. 
Ook gebruiken wij Facebook en Instagram. Volgt u ons ook?  

Oosterlicht op social media

www.facebook.com/OosterlichtCollege

oosterlicht_college_nieuwegein

Open Huis 
Oosterlicht Nieuwegein

Donderdag 16 januari 2020 
18.00 – 21.00 uur, vmbo en tl/havo

Vrijdag 17 januari 2020 
18.00 – 21.00 uur

tl/havo, havo/vwo en 
oosterlicht academie

Proeflesmiddag Nieuwegein 
donderdag 13 februari 2020 

13.45 – 15-45 uur

Open Huis 

Oosterlicht Vianen

Woensdag

15 januari 2020 

15.30 – 20.30 uur

Proeflesmiddagen Vianen

Dinsdag 

14 en 21 januari 2020 

14.15 – 15.45 uur 


