
OosterlichtFlits nr.2
Digitaal flitsbericht voor ouders/verzorgers van leerlingen

mei 2019

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP 
GYMNASIUM |  ATHENEUM |  HAVO |  VMBO

Theater:
OC Got Talent & 
Een linkse en 
een rechtse & 
OC The Passion

Oosterlicht 
Academie



Globaland
In het voorjaar deden alle eerste klassers mee aan 
het project ‘Globaland’; een tweedaags interactief 
onderwijsproject over mondiale en maatschappelijke 
vraagstukken. Leerlingen gingen in groepjes aan de slag  
in een virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in 
de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld 
slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu 
is vervuild. De leerlingen moeten oplossingen proberen te 
bedenken, bijvoorbeeld door het invoeren van belasting en 
internationale samenwerking. 

Na afloop van iedere spelronde ontvingen de leerlingen 
feedback over de ontwikkeling van hun land en puntscores 
die de plek op de ranglijst bepaalden. Een groep leerlingen 
uit B1e ging er met de eerste prijs vandoor. 

Het Oosterlicht is een SportAccentSchool. Dit betekent dat wij ook buiten de lessen om meedoen aan sportieve 
evenementen. Ook dit jaar deden we mee aan het schoolhockeytoernooi bij HC Houten. Onze meiden speelden 4 
wedstrijden waarin zij alles gaven. Helaas leverde dat geen 1e plaats op, maar de dag was er niet minder geslaagd om.

Schoolhockey

Dit voorjaar stond onze muziektheaterproductie ‘Een linkse en een rechtse’ op 
de planken. Over macht, kracht, strijd, geld, liefde en vriendschap. 

Drie avonden was ons theater gevuld met enthousiast publiek. Zij genoten 
van een prachtige musical door 25 leerlingen, 2 leraren en een ouder. Van idee 
tot uitvoering waren zij betrokken bij deze voorstelling waarover nog lang is 
nagepraat!

Theaterproductie OCN: 
Een linkse en een rechtse

 Digitaal flitsbericht voor ouders/verzorgers van leerlingen - mei 2019 nr.2



Start dit schooljaar
Dit schooljaar startten we 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, ‘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! 

Keuze leerjaar 2
Intussen hebben de leerlingen een keuze gemaakt 
voor volgend schooljaar. Aangeboden wordt de 
Gymnasiumroute (met Grieks én Latijn), de Lyceumroute 
(met NLT-junior én Latijn) én de Atheneumroute (met 
NLT-junior). De leerlingen blijven bij elkaar in dezelfde 
klas, maar bij genoemde vakken worden de groepen 
geclusterd. Hieronder 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 vloeiend te laten verlopen.

Drie Academieklassen in 2019-2010
Voor volgend schooljaar hebben wij weer veel 
aanmeldingen. Zo zullen er - naast de reguliere havo/
vwo-klassen - drie Academieklassen worden gevormd. 
Dit is voor ons een bevestiging dat het nieuwe concept 
aanslaat. We zullen ons Academieteam - een groep 
leraren die met elkaar verantwoordelijk is voor het 
onderwijs in deze klassen - dan ook flink moeten 
uitbreiden. 

Oosterlicht Academie

Keuze voor Academie leerjaar 2

atheneum

lyceum

gymnasium

Robotica - vwo
U-Talent-leerlingen van klas 4 en 5 vwo namen deel 
aan de Roboticadag. Er waren vier challenges waarbij 
robotauto’s een bepaald parcours moesten rijden. 
Daarvoor moesten de leerlingen zich eerst bekwamen 
in het programma Scratch.

De leerlingen moesten de Robots zo programmeren 
dat de auto obstakels zou ontwijken, een gat in de weg 
kan omzeilen of juist zoveel mogelijk obstakels zou 
omverrijden. Daarbij was het zaak om zo snel mogelijk 
de finish te halen. Iedereen was zeer gedreven om een 
challenge zo goed mogelijk te rijden. Uiteindelijk won 
team Delta met een paar tiende seconde verschil.

Robotica - vmbo
Begin dit jaar werd de Tech Campus in Nieuwegein 
geopend door de koning. Tijdens de festiviteiten kregen 
Lara, Melvin, Mitchell en Gabriëlle een certificaat voor 
het volgen van de opleiding Robotica. Deze vier trotse 
leerlingen zitten op de beroepsgerichte afdeling van ons 
vmbo en volgden in de afgelopen maanden Robotica op 
de Tech Campus (mbo ROC Midden Nederland). 

Het Oosterlicht werkt op diverse manieren samen met 
mbo-opleidingen. Op deze manier proeven de leerlingen 
al aan een mogelijke vervolgopleiding na het vmbo. 

Uitdaging op de 
universiteit
Leerlingen uit 4 vwo met natuurkunde in hun profiel 
werden tijdens een excursie naar de Universiteit 
Utrecht uitgedaagd. Een dagdeel lang verrichtten zij 
metingen aan allerlei proefopstellingen m.b.t. het 
deelgebied radioactiviteit, ook bekend als het Ioniserende 
Stralingspracticum (ISP).
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Girlsday 2019
Op 11 april was het Girlsday. De 
meiden van klas 2 vmbo tl/havo 
brachten een bezoek aan Ordina 
Nieuwegein en havo/vwo-meiden 
die zich hiervoor aangemeld hadden, 
namen een kijkje bij Sogeti in 
Vianen. Vrouwelijke werknemers 
van beide bedrijven vertelden hun 
verhaal. Leerlingen gingen ook zelf 
aan de slag, bijvoorbeeld met het 
programmeerprogramma Scratch. 

Beide ict-bedrijven lieten onze girls 
de onontdekte wereld van bèta, 
techniek en ict van dichtbij beleven! 

Learning English 
trough theatre
De Cambridge-leerlingen van klas 2 
t/m 5 keken vol herkenning naar de 
Engelstalige theatervoorstelling 
‘What if?’ die werd opgevoerd door the 
English Theatre Company in ons eigen 
Oosterlicht Theater. 

What if? Choices. Decisions. Should I do this? Would it be 
best to do that? School is full of them. Choices for now, 
choises for later. Choices you make now for a future you’re 
not certain about. Study choices, personal choises. There’s 
a lot, right? Parents can help, teachers can help, friends too, 
but what do I want? What do I think?

What if? A comedy which looks at a group of friends faced 
with all these dilemmas. 

Eindpresentatie 
kunst drama en 
beeldend 
5 Havo-leerlingen met kunst drama of kunst 
beeldend hebben vanuit de eigen discipline werk 
gemaakt dat beoordeeld werd als slotopdracht 
voor het praktijkdeel van het kunstexamen. Zij 
organiseerden een presentatieavond voor familie, 
vrienden en leraren. 

De drama-leerlingen speelden een basisschool-
voorstelling ‘Jullie hebben allemaal een 
onvoldoende!’ over het worden van een brugger 
in een wereld vol chaos, verwondering en 
schaamteloosheid, genaamd; de middelbare school. 
De beeldend leerlingen richtten een expositie in 
in en rond de foyer en toonden in het Oosterlicht 
Theater hun ‘artist statement’ filmpjes. 

Maatschappelijke 
stage 
Een belangrijke leerschool voor onze 
leerlingen: de maatschappelijke stage (MaS). 
Niet alleen heel leerzaam, maar vaak ook 
erg leuk. Zo hielpen de leerlingen van NS2a 
en NT3d mee met de Koningsspelen 2019 
op basisschool De Pijler in IJsselstein en de 
Mauritsschool in Nieuwegein. 

Mike Copier NK3d, Lisanne Bosman NT3c, 
Else Buitenweg NT3c en Esmay van Dijk NK3a 
bezorgden 200 ouderen de dag van hun 
leven door mee te varen op de lek met een 
dagtocht van De Zonnebloem. Zij hielpen 
met de verzorging en maakten heel wat 
praatjes voor de gezelligheid. 
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De christelijke identiteit van onze 
school stellen wij centraal in vieringen 
van christelijke feestdagen. Wij 
doen dat op een eigentijdse manier. 
Zo hopen wij veel leerlingen aan 
te spreken. De viering van Pasen is 
hiervan een prachtig voorbeeld. Dit 
jaar voerden leerlingen, leraren en 
medewerkers samen OC The Passion 
op. De aula werd omgetoverd tot 
podium en decor voor dit muzikale 
paasverhaal. Alle klassen hebben deze 
indrukwekkende voorstelling bezocht.

Scholen leren 
van elkaar
Er is veel aandacht voor de aansluiting van het vmbo op het mbo. 
Scholen brainstormen over de manier waarop hier in de praktijk 
invulling aan gegeven moet worden. Belangrijk is dat niet alleen 
schoolleiders en leraren zich over deze kwesties buigen. Ook de 
ervaring, mening en ideeën van leerlingen is belangrijk. Enige tijd 
geleden zaten wij met 3 leerlingen op het Future Lab van het ROC 
Midden Nederland Zorg & Welzijn. Er werd in groepjes van leraren en 
leerlingen gewerkt. Op professionele wijze werden de uitkomsten aan 
elkaar gepresenteerd. Chaimae Eddaouibi uit T3B nam de presentatie 
van haar groepje op zich. Dat deed zij uitstekend. 

OC The Passion

Info GGD over 
vaccinaties
Gaat u dit jaar met uw kinderen 
op vakantie naar het buitenland? 
Zorg dat u goed voorbereid 
bent en dat u en uw kinderen 
gevaccineerd zijn.  Want…ook voor 
landen rond de Middellandse Zee 
zoals Marokko en Turkije, maar ook 
voor Kaapverdië en andere landen 
ver weg zoals Indonesië, adviseren 
wij vaccinaties tegen o.a. 
besmettelijke geelzucht (hepatitis 
A). Kinderen kunnen deze ziekte 
gemakkelijk oplopen. De ziekte kan 

zich na terugkomst van vakantie 
via de toiletten, deurklinken, 
kranen en handdoekjes op scholen 
verspreiden. Hierdoor worden 
meer kinderen ziek en vervelender 
nog: zij nemen het op hun beurt 
weer mee naar huis met nare 
gevolgen voor de ouders en 
broertjes/zusjes.

Met goede voorbereidingen 
en een vaccinatie zijn veel 

gezondheidsproblemen te 
voorkomen. Meer informatie 
over geelzucht en andere reis-
gerelateerde ziekten vindt u op de 
website van GGD Reisvaccinaties. 

Kijk op de website 
www.ggdreisvaccinaties.nl
welke adviezen er gelden per 
land. U kunt eenvoudig online 
een afspraak maken bij GGD regio 
Utrecht (www.ggdru.nl/reizen).
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De eerste en tweede periode van de 
OC Talent Uren ligt alweer achter ons. 
We hebben de brugklasleerlingen zien 
genieten van sport, expressie, bèta & 
techniek. Er werden nieuwe talenten 
ontdekt. 

In leerjaar 2 krijgt OC Talent een vervolg. 
Leerlingen mogen dan kiezen voor een 
bepaalde module die een semester duurt. 
Zo kunnen zij zich meer verdiepen in het 
onderwerp van hun keuze. We hebben 
aan leerlingen gevraagd naar welke 
onderwerpen hun voorkeur uitgaat. 
Daarbij hebben we leraren die OC Talent 
Uren hebben verzorgd, hun input voor 
het tweede jaar gevraagd. Bij de start 
van het nieuwe schooljaar bieden we alle 
leerlingen van leerjaar 2 een ‘menukaart’ 
van OC Talent Uren met voor ieder wat wils. 

OC Talent

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, is 
het 1e tijdvak van het Centraal Eindexamen achter 
de rug. Als u een examenkind heeft, dan heeft u de 
afgelopen weken - en misschien wel het afgelopen 
schooljaar - een spannende periode beleeft. Nu is het 
wachten op de uitslag. Weer is een nieuwe spannende 
tijd aangebroken. Toch kunnen wij u een beetje 
geruststellen. Het Oosterlicht heeft al jarenlang de beste 
slagingspercentages in de regio!

Examenperiode 2019

Lenteschool
Ook dit schooljaar organiseren we op het Oosterlicht Nieuwegein, in samenwerking met Lyceo, de lenteschool. Lyceo is 
dagelijks actief bij ons op school voor o.a. huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen. In mei en juni krijgt een 
60-tal leerlingen (met uitzondering van leerlingen uit klas 1) de kans om achterstanden weg te werken en zich intensief 
voor te bereiden op de laatste toetsweek. We proberen te voorkomen dat een leerling blijft zitten. De leerlingen die het 
betreft, worden voorgedragen door de vakleraar of mentor en in overleg met de ouders geplaatst. 

Leerlingen krijgen in genoemde periode drie middagen per week begeleiding en gaan met hulp van begeleiders van 
Lyceo aan de slag met hun schoolwerk. Uitgangspunten van de Lyceo lenteschool zijn: dagelijkse begeleiding, coaching 
op maat en verbeteren van studievaardigheden. Gedurende het gehele traject wordt aandacht besteed aan het 
verbeteren van studievaardigheden en motivatie. Zo hebben de leerlingen na afloop van de lenteschool meer tools in 
handen om zelf mee aan de slag te gaan. Wij hopen dat door deze intensieve begeleiding zoveel mogelijk leerlingen 
overgaan naar het volgende leerjaar. 
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De uitwisseling met Bulgarije voor leerjaar 3 is hiervan 
een mooi voorbeeld. Taal en cultuur staan centraal. Al in 
februari werd de start gemaakt van deze uitwisseling. 
Met de leerlingen en hun ouders werd het programma 
tijdens het verblijf in Bulgarije en tijdens de logeerpartij 
van de Bulgaren in Nederland doorgenomen, onder-
steund door mooi en inspirerend beeldmateriaal. In 
maart kwamen de Bulgaren naar Nederland en in mei 
zijn wij naar Bulgarije geweest. 

Ook organiseerden we een sportief meerdaags 
evenement: de Wintersportwerkweek. In deze week 
kwamen de kernwaarden van onze school allemaal bij 
elkaar: samenwerking, vertrouwen, kwaliteit, respect en 
ambitie. Er vormde zich een hechte groep die samen met 
hun begeleiders een fantastische week beleefden. 

Internationalisering 

Volgend schooljaar verwelkomen wij weer veel nieuwe brugklasleerlingen. Dat groep-8-leerlingen en hun ouders 
kiezen voor het Oosterlicht vervult ons met trots. Alle eerste klassers gaan vanaf volgend schooljaar aan de slag 
met een eigen laptop die naast de schoolboeken wordt gebruikt. Ook volgen zij OC Talent Uren waarin zij worden 
uitgedaagd op het gebied van sport, expressie, beta & techniek. Wij zetten ons, net als voor uw kind, in om er een 
fijne middelbare schooltijd van te maken. 

Trots

Het Oosterlicht organiseert ook excursies op 
inschrijving. Niet verplicht dus, maar bedoeld voor 
leerlingen die speciale interesse hebben in een vak of 
activiteit. 

De Taizé-reis naar Frankrijk vindt dit jaar plaats van 
2 t/m 9 juni. Bedoeld voor leerlingen van 15 jaar en 
ouder. Deze bijzondere reis staat  in het teken staat van 
ontmoeting en bezinning. De begeleiding is in handen 
van leraren godsdienst.

Einde schooljaar in zicht 
Het einde van dit schooljaar is in zicht, maar op dit 
moment is de school nog in volle gang. Er wordt nog 
volop les gegeven en er komt nog een toetsweek aan. 
Allerlei afsluitende activiteiten worden voorbereid en 

we kijken ook uit naar de feestelijke diploma-uitreiking 
voor eindexamenleerlingen en hun familie. Wij hopen 
dat u en uw kind in juli kunnen terugkijken op een 
fijn schooljaar. Jullie krijgen over volgend schooljaar, 
bijvoorbeeld over het bestellen van de schoolboeken en 
de start op 2 september, nog informatie via de mail. 



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 lay-out
Tigges / In Essenza, Voorburg

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

De tweede editie van talentenshow 
OC’s Got Talent heeft plaatsgevonden. 
Door het grote aantal aanmeldingen 
waren audities noodzakelijk. En dat 
heeft geresulteerd in optredens 
van hoge kwaliteit. De jury stond 
voor de zware opgave een winnaar 
aan te wijzen. Met hun moderne, 
emotionele dans wonnen Beau van 
Nes (A3b) en Mara Brouwers (A4c) 
OC’s Got Talent 2019. 

Deze dans verwerkten zij 
ook in OC The Passion die 
opgevoerd werd voor de 
paasviering.

Volgend schooljaar 
houden we natuurlijk 
weer een talentenshow. 
De naam OC’s Got Talent 
verandert dan in De Beer is los!

OC Got Talent

Dit schooljaar hebben voor de laatste keer Excellent-techniek 
en Excellent-economie aangeboden. Het project was bedoeld 
als extra uitdaging voor de betere vmbo tl4-leerling en 
werd samen met het ROC Midden Nederland ontwikkeld en 
uitgevoerd. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan 
een ‘opstroommodel’ waardoor de heel goede tl-leerling vanaf 
leerjaar 2 de havo-route kan volgen. Daarnaast hebben we het 
keuzetraject in de derde klas vernieuwd met als gevolg dat meer 
leerlingen in tl4 een extra vak kunnen blijven volgen. Dit maakt 
dat we een Excellent-project niet meer kunnen vormgeven.
Tl3-leerlingen krijgen in hun projecttijd de mogelijkheid om 
bij het ROC Midden Nederland te gaan kijken in de vorm van 
een MBO-kennismakingsproject. Zo zetten we de opgebouwde 
samenwerking de komende jaren voort en maken dit toegankelijk 
voor meer leerlingen.

Afsluiting vmbo Excellent

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


