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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers  
 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

• Meedenkbijeenkomst ouders en inspraak 
• Besteding NPO gelden 

 
Meedenkbijeenkomst ouders 
Naar aanleiding van de oudertevredenheidsenquête zijn ouders die hadden aangegeven in de enquête graag 
mee te denken, uitgenodigd voor een ‘meedenkbijeenkomst’. Op maandag 20 juni heeft deze bijeenkomst 
plaatsgevonden. 
In een prettige sfeer - fijn dat ouders weer fysiek in de school aanwezig konden zijn - hebben ouders 
aangegeven waar ze afgelopen jaar in negatieve en positieve zin tegenaan zijn gelopen. En hebben zij tips 
gegeven. Er is vooral gesproken over ‘het informeren rondom de vorderingen’, ‘communicatie in het algemeen’ 
en ‘motivatie wederzijds tussen de leraar en de leerling’. Daarnaast is er ook veel informatie uitgewisseld.  
We hebben vooral stilgestaan bij onderwerpen waar we als organisatie graag feedback op en meer informatie 
over wilden krijgen.  
Hieronder een selectie van de tips die zijn meegegeven: 
- weer opstarten van de nieuwsflits voor ouders; 
- meer duidelijkheid over extra bijles en dergelijke voorzieningen; 
- vroegtijdig informeren over activiteiten via de mail naar ouders/verzorgers en leerlingen; 
- verwachtingen rondom de informatie bij vorderingen over en weer duidelijker maken; 
- geen huiswerk opgeven als de bel gaat; 
- graag meer communicatie over langdurige zieke docenten en de vervanging daarvan; 
- afhankelijk van de mentor: graag meer contact; 
- verbeter de reactietijd op een mail; 
- leskwaliteit voor leerlingen die thuis les volgen verbeteren; 
- nog vele meer… 
 
Naar aanleiding van deze bijeenkomst gaan wij als school aan de slag met een aantal concrete zaken dat we op 
korte termijn kunnen realiseren. Andere wijzigingen vragen een wat langere adem… 
Alle aanwezige ouders hebben deze bijeenkomst als positief ervaren. ‘Prettig om mee te denken’, ‘de interactie 
met de andere ouders is ook waardevol’ en ‘doe het vaker’. We zijn dan ook van plan om dergelijke 
bijeenkomsten vaker te organiseren, zodat we wat dieper op één onderwerp in kunnen gaan.  
 
Via deze weg willen we ook iedereen uitnodigen om na te denken over zitting nemen in één van de voor ons als 
school zeer belangrijke raden: 

- de Ouderraad (OR) 
De afgelopen jaren is de OR helaas geslonken naar nog maar 3 ouders. Oorzaken hiervan zijn Corona en 
dat het gesprek via Teams niet altijd gemakkelijk is.  
De OR heeft een klankbordfunctie voor de schoolleiding en komt ongeveer 4 keer per jaar een avond 
samen met de schoolleiding. Daarnaast organiseert de OR twee maal per schooljaar een thema-
ouderavond voor alle ouders/verzorgers. 



 
 

- de Medezeggenschapsraad (MR)  
In de MR zitten afgevaardigden van leerlingen (2), personeel (4) en ouders (2). Zij denken mee over het 
beleid van de school en worden geïnformeerd, dan wel gevraagd advies of instemming te verlenen op 
plannen voor de school. De MR komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar, waarbij meegedacht, 
meegepraat en meebeslist kan worden over schoolbeleid. De voorbereidingen voor de vergadering 
vragen echt wel lees- en denktijd en elke vergadering duurt zo’n 2 uur. Voor aankomend jaar zijn we op 
zoek naar één nieuwe ouder/verzorger die in de MR wil plaatsnemen. Omdat de zittende leerlingen dit 
jaar zijn geslaagd, zijn we ook op zoek gegaan naar nieuwe leerlingen. Deze hebben zich al aangemeld! 

- de OPR  
De OPR is te vergelijken met de MR van onze school. Het is de MR van het samenwerkingsverband 
(SWV) waar wij onder vallen. (Het SWV gaat over de gelden voor de ondersteuning n.a.v. de invoering 
van passend onderwijs). De OPR volgt kritisch het beleid en de werkwijze binnen het geheel van 
ondersteuning in de regio. De OPR komt 3 keer per jaar bij elkaar en soms ook in kleinere commissies. 
Inhoudelijke kennis is meegenomen, maar hoeft zeker niet. Deelname houdt in dat er veel stukken 
moeten worden gelezen, maar juist ook meedenken en informeren. Het zijn prettige contactmomenten 
die in een goede en nuttige sfeer verlopen. 

Nieuwsgierig geworden en interesse om lid te worden? Wij horen het graag via post@oosterlicht.nl.  Graag 
vermelden waar de interesse naar uitgaat: de OR, de MR of de OPR. 
Graag willen we langs deze weg alle ouders/verzorgers die de moeite hebben genomen om de enquête in te 
vullen bedanken voor de medewerking. Ook dank aan de ouders/verzorgers die hebben meegewerkt aan het 
telefonisch interview van BOOM Strategie. En natuurlijk dank aan de ouders/verzorgers die hebben 
deelgenomen aan deze mooie meedenkbijeenkomst. 
 
 
 
Hoe worden binnen Oosterlicht Nieuwegein de ‘NPO gelden’ besteed? 
Kent u het NPO? Dat is het Nationaal Programma Onderwijs van de overheid waarmee extra geld beschikbaar 
wordt gesteld voor het onderwijs om leerlingen die tijdens de Corona- 
lockdowns achterstand hebben opgelopen in kennis-/lesstof, maar ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, 
weer op weg te helpen. 
Door de achterstand in sociaal-emotionele ontwikkeling is het voor leerlingen nu minder vanzelfsprekend om 
samen te werken of in een groep te functioneren. Ook is bij veel leerlingen het zelfvertrouwen door deze 
vreemde periode minder sterk ontwikkeld. 
 
Ook op het Oosterlicht College Nieuwegein is vorig jaar al geconstateerd dat leerlingen op verschillende 
manieren achterstanden hebben opgelopen en dat maatregelen tot herstel en reparatie nodig waren. 
Daar is dit schooljaar al mee gestart. En wel op de volgende manier. 
 
Ondersteuning dit schooljaar 
Dit schooljaar is leerlingen verschillende vormen van extra ondersteuning aangeboden bij vakken waar 
achterstanden zijn opgelopen. 
Er is extra aandacht geweest voor het aanleren van studievaardigheden. Ook is er extra aandacht geschonken 
aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 
Mentoren hebben meer tijd gekregen om hun leerlingen te begeleiden. En er zijn specifieke programma's 
ingezet op groepsontwikkeling.  
Daarnaast zijn er meer 'buitenschoolse’ activiteiten voor leerlingen georganiseerd. De plannen die dit 
schooljaar zijn uitgevoerd, zijn vastgelegd in een zogenaamd NPO-programma waarmee onze 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd. 
Tussentijdse evaluatie 
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Om de effecten van de aangeboden ondersteuning in kaart te brengen, is in de tweede helft van dit schooljaar 
een onderzoek uitgevoerd. Er is een enquête uitgezet, er zijn interviews met leerlingen, ouders en docenten 
gevoerd. Ook is er cijferonderzoek gedaan.  
De uitkomsten maakten helaas duidelijk dat voor leerlingen en ouders niet altijd duidelijk was, wat het doel was 
van de verschillende vormen van ondersteuning. Het NPO-programma is weer met instemming van de 
medezeggenschapraad tussentijds bijgesteld en het aanbod is aangepast. 
 
Plannen voor 2022-2023 
In schooljaar 2022-2023 wordt weer ingezet op versterking van het mentoraat: er wordt meer tijd beschikbaar 
gemaakt voor mentoren om hun leerlingen te begeleiden en is er in het mentoraatsprogramma meer aandacht 
voor studievaardigheden en de sociaal-emotionele vorming. Ook worden er weer extra buitenschoolse 
activiteiten aangeboden om de sociale cohesie van de groep te versterken.  
 
Daarnaast wordt er ook vakondersteuning aangeboden, hieronder een korte opsomming. 

- Extra begeleidingsuren Nederlands, Engels en wiskunde: voor leerlingen in klas 1, 2 en 3 met achterstanden 
bij deze vakken. 

- Groepsbijlessen door een bijlesinstituut voor de overige vakken: voor alle leerlingen in basis, kader en 2TL. 
- Individuele bijlessen (door Lyceo): via een 5-strippenkaart voor alle leerlingen vanaf klas 3.  
- Lenteschool (door Lyceo): dit is een serie bijlessen voor één 1 à 2 vakken om zittenblijven te voorkomen voor 

alle leerlingen (behalve eerstejaars- en examenleerlingen).  
- Examentraining (door Lyceo): voor leerlingen in de examenklassen TL, havo en vwo (niet alle aangeboden 

training is gratis).  
- Huiswerkklas (door Lyceo): voor alle leerlingen (hier kunnen deels kosten aan verbonden zijn). 

 
 

 
Vragen? 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 
 
Jolanda van den Broek, rector, via Petra Lems, p.lems@oosterlicht.nl 
Marcel Leupen, projectleider NPO, m.leupen@oosterlicht.nl   
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