
Het Oosterlicht College in 2021

 Diversiteit en onderwijs

behoeften van leerlingen 

Ons onderwijs stemmen we in en buiten de les af op het 

niveau, de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van 

leerlingen en hun belevingswereld. We helpen leerlingen 

zichzelf te leren kennen en dagen hen continu uit om het 

beste uit zichzelf te halen. Door een steuntje in de rug 

te geven. Door versnelling of verdieping, door opstroom, 

door begeleiding op maat.  

 Hoge kwaliteit
Onze onderwijskwaliteit is bovengemiddeld in alle af-

delingen. We streven ernaar om het maximale uit onze 

leerlingen  te halen. We willen van de inspectie de hoog-

ste waardering.  We voldoen aan het toezichtskader en 

we verwoorden binnen elke afdeling duidelijke ambities. 

We houden controle door ons beleid op kwaliteitszorg 

actueel te houden.

 Leerlingen ontdekken,  

verbreden en verdiepen hun talent 

Leerlingen krijgen de kans om een vak op een hoger 

niveau af te sluiten.  Buiten de les kunnen leerlingen kie-

zen voor vakgerichte excellentie. We bieden veel ruimte 

voor brede zelfontplooiing en creativiteit, onder meer op 

het gebied van sport, bèta, kunst en cultuur. We stimule-

ren samenwerking tussen niveaus en leerjaren.

 Leerlingen ontwikkelen eigen  verantwoordelijkheid
We geven leerlingen ruimte om vorm te geven aan hun eigen leerproces, doelen te stellen en beredeneerde keuzes te maken. Zelfreflectie vinden we daarbij cruci-aal. Onze leerlingen ontwikkelen een goede studie- en beroepshouding. Ze leren met en van elkaar in wisse-lende groepssamenstelling.  Gedurende de school-loopbaan van leerlingen verandert de rol van de leraar van sturend naar meer coachend.

 Eigentijds, betekenisvol en  uitdagend onderwijs 
Onze leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomst. Wij zorgen binnen de les voor actualiteit, sluiten aan bij de leeromgeving en belevings-wereld van leerlingen, verweven de lesstof met de 21e-eeuw-se vaardigheden en dagen hen uit hun horizon te verbreden. We wakkeren intrinsieke motivatie aan; we zetten digitale didactiek in als middel om te differentiëren en de les aantrek-kelijk te maken en stimuleren samenwerking tussen vakken.

 Leraren ontwikkelen hun  professionaliteit
De basis is op orde. We benutten onze professionele ruimte ten volle. We leren van en met elkaar. We vinden onze eigen weg in talentontwikkeling en professionalise-ring, waarbij we niet alleen werken aan  vakinhoudelijke, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling. Er heerst een aanspreekcultuur binnen de hele school. De schoollei-ding schenkt vertrouwen, inspireert en faciliteert.
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Missie 
We zijn een brede school met de zekerheid  
van goed onderwijs vanuit een open  
christelijke levenshouding. 
Persoonsvorming vinden wij belangrijk. 
Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn. We 
bieden leerlingen kansen. We behalen hoge 
onderwijsresultaten. Respect, kwaliteit, 
vertrouwen, ambitie en samenwerking zijn  
onze kernwaarden.

Visie 
Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en 
uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: 
we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, 
geven ruimte aan verbreding en verdieping van 
talent en bieden leerlingen de geborgenheid om 
zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang 
aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen 
leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te 
nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, 
kritisch en creatief te denken en  
te experimenteren.
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