1.
Sporten kun je
volop op
het Oosterlicht
College.
Jasper

2.

Zoveel
andere dingen
te doen op
het OC.
Maria

Jasper,

1.

1e klas tl/havo

Je maakt
hier zo nieuwe
vrienden.
Jaeda

4.

Een grote
school? Je leert
heel snel waar je
moet zijn!
Sil

Jaeda,

3.

1e klas basis/kader/tl

‘Ook al moet ik een stuk fietsen vanuit
Houten, ik heb echt voor het Oosterlicht
College gekozen. Ik ben gek op sporten
en dat kan je hier volop! Tijdens de
lessen gym, maar ook bij OC Talent. Zelfs
bij het brugklaskamp deden we iedere
ochtend gymnastiek.
Ook de muzieklessen zijn heel leuk. Zo
leuk zelfs dat ik nu zelf piano ben gaan
spelen. De leraren geven leuke lessen en
maken veel grapjes.
Ik vind het fijn dat je op het Oosterlicht
twee jaar de brugklas doet. Zo heb je
de tijd om te bepalen welk niveau het
beste bij je past. Ik wil graag naar de
havo, dus doe goed mijn best.’

Maria,

3.

2.

1e klas Oosterlicht Academie
‘Wat zo leuk is op het Oosterlicht is dat je
naast je gewone rooster ook nog andere
dingen kan doen. Bijvoorbeeld de Atelier
klas. We hebben daar gipsmaskers
gemaakt en we doen nog zoveel meer
creatieve opdrachten. Bij de Oosterlicht
Academie moet je na de 1e klas al een
richting kiezen. Ik heb gekozen voor het
lyceum. Daar krijg ik alleen Latijn. Maar je
kunt ook naar het gymnasium of
atheneum. Met alle gymnasium en
academie-leerlingen, ook de
bovenbouwers, hebben we een Apolloavond gehad. Er was een verhalenverteller
en daarna hebben we met zijn allen patat
gegeten. Superleuk en gezellig! We zijn
echt een hechte groep.

‘Ik heb een goede keuze gemaakt. Ik ga
iedere dag met plezier naar school. Ik
vind het leuk dat je steeds verschillende
vakken hebt. Tekenen is mijn favoriete
vak. Met OC Talent heb ik gekozen voor
dansen en videoclip opnemen. Zelf het
onderwerp verzinnen, planning maken,
locaties zoeken en zelf opnemen. Dat
was zo tof!
Ik zit in een leuke klas. We doen heel veel
met elkaar, ook na school en zelfs in het
weekend. Je maakt hier zo snel nieuwe
vrienden.‘

Sil,

4.

1e klas tl/havo
‘Het Oosterlicht voelt als thuis. Ik vind
het prettig om hier te zijn. De leraren
zijn aardig. Je kunt jezelf zijn hier op
school. Bij OC Talent heb ik twee vakken
gedaan waarvan ik van tevoren niet wist
dat ik het zo leuk zou vinden.
De pauzes zijn erg gezellig. Met je
klasgenoten wat lekkers halen in de
kantine. De eerste week was wel even
wennen. Je wilt natuurlijk niet voor
schut staan, dus ik deed net alsof ik de
weg al wist. Dat gaat trouwens echt
heel snel, hoor!’

Ik had direct
een goed gevoel
de eerste keer op
het Oosterlicht.
Niels

5.

6.

Op de
Academie geen
cijfers maar
feedback.
Dat geeft
minder druk.
Jasmijn

8.

Ik heb
meegewerkt
aan de school
productie.
Kane

7.

Met
OC Talent
kun je zoveel
verschillende
dingen doen.
Romaissae

Niels,

5.

1e klas tl/havo

1e klas havo/atheneum

‘Op het Oosterlicht College mag je echt
jezelf zijn. Toen ik voor het eerst naar
binnen liep, had ik direct een goed gevoel.
Er lopen hier zoveel verschillenden mensen
rond. Tijdens het mentoruur praten we
af en toe over pesten. Over wat moet je
dan doen, als je het ziet gebeuren. Dat
geeft een fijn gevoel. We hebben ook comentoren. Zij zitten al in de bovenbouw.
Ze gaan altijd mee met klassenuitjes. Als
er iets is, kun je naar hen toe. Dat is soms
toch makkelijker dan naar je mentor of
leraar. We werken met een eigen laptop.
Dat vind ik fijner dan een schrift. Alleen
voor wiskunde hebben we nog een schrift.
In de pauze of bij een tussenuur ga ik met
mijn vrienden tafeltennissen buiten op
het plein. Heel tof!’

Jasmijn,

Romaissae,

7.

6.

1e klas Oosterlicht Academie
‘Op de Oosterlicht Academie krijg
je geen cijfers, maar feedback op je
werk. Dat vind ik echt fijn. Het geeft
minder druk dan cijfers. Nu haal je een
voldoende of goed en geeft de leraar
aan waar je nog extra op moet letten.
Ik heb ook Cambridge English. Dat krijg
ik wel 4 uur per week. We spreken dan
alleen maar Engels met elkaar, behalve
als het echt moeilijk is om uit te leggen.
Dan mag het in Nederlands. Als ik
nu geen goed Engels leer spreken en
schrijven, dan weet ik het ook niet meer.
Bij OC Talent heb ik geleerd hoe ik in 3D
kan printen. Zo fijn dat je je creativiteit
ook online kwijt kan. Er is echt heel veel
mogelijk op het Oosterlicht!’

‘Ik heb voor het Oosterlicht College
gekozen omdat je met OC Talent zoveel
verschillende dingen kan doen. Dat
hebben andere scholen niet. Vriendinnen
van mij zaten al hier op school, dus ik wist
al wel wat OC Talent inhield. Je kunt iets
doen op het gebied van sport, bèta &
techniek en expressie. Eén keer per week
volg je dan het vak dat je hebt gekozen. Ik
heb zelfverdediging gedaan en vond het
echt superleuk! We waren met 12
leerlingen, alle niveaus door elkaar. Hoe
leuk is dat?!
De Beer hoort natuurlijk echt bij het
Oosterlicht. Als iemand iets speciaals heeft
gedaan, mag je in de Beer. Het is natuurlijk
wel een geheim wat er in de Beer zit. Zit er
eigenlijk wel iets in? Dat weet niemand.’

Kane,

8.

1e klas tl/havo
‘Ik ben verhuisd vanuit Utrecht. Het
voelde direct goed toen ik binnenkwam.
Ik kende al jongens via voetbal die hier
ook op school zitten. Ik ben gek op
muziek maken. Dat doe ik het liefst de
hele dag. Zo leuk dat je op het Ooster
licht ook allerlei dingen kan doen na
school, zoals de schoolband. Ik heb ook
meegewerkt aan de schoolproductie.
Elke vrijdag na schooltijd moesten we
oefenen. Helaas kon de productie door
Corona niet doorgaan. Volgend jaar geef
ik me weer op, want ik wil echt verder
met muziek. Ik ga ook met ouderejaars
om. Dat kan hier gewoon.’
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