‘Hadden onze
diploma’s
maar een
achterkant …!’
Beste ouder/verzorger,
Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school. In deze folder kunt u lezen
wat wij uw kind te bieden hebben.
Volop kansen
Wij geven onze leerlingen volop kansen. Ze kunnen bij ons hun talenten
ontwikkelen of in bepaalde vakken excelleren. Het zit in ons bloed om dat
te stimuleren. Maar ze krijgen ook de kans om zich als persoon te ontwikkelen. Daarom denk ik wel eens: hadden onze diploma’s maar een achterkant. Dan konden we daarop aangeven wat onze leerlingen allemaal nog
meer hebben gedaan, geleerd en ervaren!
Ook: zekerheden
Naast kansen bieden we uw kind zekerheden: in de vorm van een veilige
en vriendelijke leeromgeving. Maar ook de zekerheid dat het hier een
diploma zal halen. We durven dit bijna te garanderen!
Een brede school, die klein lijkt
We bieden alle opleidingen aan onder één dak.
Dus ieder kind kan hier terecht, ongeacht het
niveau. Toch ervaren de leerlingen het Oosterlicht
niet als een grote school. Dat komt omdat we
kleinschalig georganiseerd zijn: met aparte
etages of gangen per opleiding en gescheiden
pauzes. Ook daardoor zal uw kind zich snel
thuis voelen bij ons, vast al vanaf de eerste
dag!
Schoolleiding
Oosterlicht College

Het Oosterlicht is een school die leerlingen kansen biedt, maar

ook zekerheden. Om met de kansen te beginnen: ieder kind kan
bij ons excelleren. Dat kan in een taal zijn, een zaak-vak of een

bèta-vak, maar ook in sport of in een kunstvak. Het is mogelijk

op te stromen en extra certificaten te halen. Leerlingen kunnen
bij ons ook andere talenten ontwikkelen, zoals organiseren,

samenwerken, begeleiden en ondernemen. Tegenover de kansen

staan zekerheden. De zekerheid dat een kind op de opleiding komt
waar het hoort, en niet van locatie hoeft te veranderen.

En de zekerheid van een veilige omgeving en een prettige sfeer.
Onze leerlingen geven aan dat er naar hen wordt geluisterd
en dat zij zichzelf kunnen zijn.

Kansen en zekerheden; zo zorgen wij ervoor dat al onze leerlingen tot hun recht
komen, zich maximaal kunnen ontwikkelen én een fijne schooltijd hebben.

Alle opleidingen onder één dak:
uniek in de regio!

Tweejarige brugperiode

scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum,

jaar de tijd voor in de brugklasperiode.

Uw kind plaatsen op het niveau dat bij

Het Oosterlicht is een brede christelijke

havo, vmbo tl en vmbo beroepsgericht (kader en basis).
Leerlingen hebben hun eigen plek, maar doen ook veel
samen: sporten, feesten, optreden of werken aan een
project. Onze school is de maatschappij in het klein.

hem of haar past. Daar nemen we twee
Deze succesformule biedt kansen
voor alle leerlingen in een brede

scholengemeenschap als de onze.

Doelgericht

Leren hoe je de theorie in de praktijk brengt. Leerlingen van de beroepsgerichte vmbo-afdelingen
Economie & Ondernemen en Diensten & Producten zijn bezig met échte opdrachten. Bij de

theoretische leerweg zoeken we de uitdaging naar verdieping van kennis. Leerwegondersteuning

(lwoo) nodig? Ook dat kan op het Oosterlicht. Het Oosterlicht biedt leerlingen de kans om het beste
uit zichzelf te halen. Dat geldt zeker ook voor de havo en het vwo. Door uitgekiende begeleiding
stijgen leerlingen hier boven zichzelf uit. Onze resultaten spreken voor zich.
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Technologie (NLT)
• Bewegen, Sport en
Maatschappij (BSM)
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Brugjaar Jan Ligthart Nieuwegein

Het Brugjaar is een jaar tussen groep 8 en klas 1 voor leerlingen die nog niet helemaal

Nieuw
!

klaar zijn om de stap te zetten naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld voor leerlingen

met faalangst of een taalachterstand. Of omdat ze nog iets te jong zijn om de stap te zetten. De

leerlingen werken tijdens het Brugjaar op hun eigen tempo en eigen niveau en krijgen steunlessen

op maat. Ze krijgen veel persoonlijke aandacht om te groeien naar het niveau wat bij hen past. Meer
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informatie over bijvoorbeeld de toelatingscriteria staan op de site.

Ontdek de Oosterlicht Academie

Nieuwsgierige atheneum- en gymnasiumleerlingen kunnen worden toegelaten tot de Oosterlicht

Academie. Een unieke opleiding met een uitdagend programma: klassieke oudheid, sport, expressie,
filosofie, bèta, maar ook Cambridge English en natuur en techniek. Leerlingen stellen zelf doelen,
krijgen keuzes en werken aan complexe opdrachten en projecten. De nadruk ligt op persoonlijke

ontwikkeling, creatief en kritisch denken, minder op cijfers. Meer weten: wij vertellen u en uw kind
graag meer op de informatieavond havo/vwo en ons Open Huis!

Cambridge English of Engels

een keuze; op de Oosterlicht Academie is het verplicht.

Zorg- en leerlingbegeleiding:
zorgvuldig georganiseerd

Engels en volgen een speciaal door de Cambridge

met leeftijdsgenoten faalangst

Op de havo en het atheneum is Cambridge English

Cambridge-leerlingen krijgen per week twee uur extra

Extra begeleiding op maat of samen
overwinnen? Is uw kind dyslectisch?

University ontwikkeld programma. Ze kunnen

Uw kind kan rekenen op onze

verschillende internationaal erkende certificaten

halen, in opklimmende niveaus. Leerlingen die het

hoogste niveau halen, spreken en schrijven Engels als
een native speaker. Ook aan leerlingen die ‘gewoon’

begeleiding. Wij hebben hiervoor
een gespecialiseerd team van

medewerkers. Uiteraard betrekken
wij u bij de ondersteuning die wij

Engels kiezen, geven wij Engels op het niveau dat

uw kind bieden.

uitstekend aansluit op een vervolgopleiding.

Eigentijds onderwijs

Onze leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden voor de toekomst. Wij zorgen binnen de les voor

actualiteit, sluiten aan bij de belevingswereld van leerlingen en motiveren hen zelfverantwoordelijkheid
te nemen. We benutten daarbij de vele en uitdagende mogelijkheden op ICT-gebied. Onze

brugklasleerlingen schaffen een eigen laptop aan en ontdekken zo de vele manieren van leren.

Kies je eigen
pad op het
Oosterlicht
Nieuwegein!

Profielen:
• Economie & Ondernemen
• Diensten & Producten
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TL theoretische leerweg
K kaderberoepsgerichte leerweg
B basisberoepsgerichte leerweg

OC Talent, sport en cultuur

Ruimte voor talentontwikkeling: wie meer kan én wil, krijgt hiervoor op het Oosterlicht de kans.

Leerlingen ontdekken, verbreden en verdiepen hun talent. Zij kiezen hun eigen pad bij de OC Talent
Uren. En buiten de les hebben zij een ruime keuze uit sport- en kunstprojecten. Het OC Talent

Programma daagt leerlingen uit hun talenten te onderzoeken én te benutten bij sport, expressie, bèta
& techniek. Verder hebben we bijzondere eindexamenvakken als Bewegen, Sport en Maatschappij

(BSM) en Drama. Wij zijn ervan overtuigd dat sport, kunst en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van
uw kind en aan de goede sfeer op onze school. Een greep uit het brede Oosterlicht-aanbod:

• Talentshow

• Theater-, atelier- en
dansgroep

• Fotografie
• Graffiti

• Eigen videoclip
maken

• Schoolband

• Muziektheater
producties

• Girlsday: techniek

• Schooltoernooien

• Debatteam

• Minecraft

• Sticksporten

• Cambridge English

voor meiden
dierentuin

• Lasersnijden en
3D-printen

• Olympiades

• Topsportbegeleiding

• Internationalisering

• Zelfverdediging

•O
 C Talent: Spaans

• Circus turnen

2e klas

• Outdoor sporten

• Ruimtevaart

• U-Talent Academie

Samen op weg naar een diploma

Havo/Vwo in klas 1 en 2

inspectie van het onderwijs geeft onze onderwijs

betekenisvol en uitdagend. Het sluit zoveel mogelijk

kwaliteit op alle afdelingen een hoge waardering.
Wij zijn ambitieus. Onze examenresultaten

behoren tot de beste in de regio. De tevreden

heidsonderzoeken onder leerlingen en ouders

bevestigen hun tevredenheid over onze school.
Vergelijk onze school op scholenopdekaart.nl.

Kiezen voor het Oosterlicht betekent kiezen voor
een goede school.

Het onderwijs binnen de H/V brugklassen is eigentijds,
aan bij de belevingswereld van de leerlingen. De

nadruk ligt op een veilige leeromgeving, creativiteit en
kwaliteit en is gericht op opstroom. Je hebt twee jaar
de tijd om jezelf verder te ontwikkelen. Dan pas kies

je tussen havo of vwo.De havo/vwo-klassen staan in

leerjaar 1 en 2 naast de Oosterlicht Academie, die alleen
bedoeld is voor leerlingen met een atheneum- of
gymnasium-advies.

Betrokken bij elkaar

Samen met u en uw kind werken we aan een
uitdagende en geslaagde schooltijd. Wij

Slagen op het Oosterlicht

Jaar in, jaar uit prachtige examenresultaten!
2019

2020

Havo

90%

99%

Vmbo kader

99%

organiseren ouderavonden en thema-avonden.

Vwo

wij u graag. Meedenken kan in de medezeggen

Vmbo tl

Ook op presentatie-avonden door uw kind zien

schaps- en ouderraad. De resultaten van uw kind
volgt u via ons online registratiesysteem

Magister. Kortom, wij betrekken u graag bij het

Vmbo basis

Oosterlicht.

Graag tot ziens op het Oosterlicht

91%

99%

95%

100%

100%

100%

94%
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Het Oosterlicht scoort, jaar in jaar uit. De

Speciaal voor
uw kind vindt u bij
deze folder nóg een
folder. Ook heel leuk
voor u om door
te lezen!

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder nog meer wilt weten over onze school. Wij nodigen

u dan ook van harte uit om naar de speciale informatieavonden voor ouders/verzorgers & kind te
komen. Ook op onze Open Huis Dagen laten wij u en uw kind graag kennismaken met de school
en onze medewerkers. U vindt de data en tijdstippen van deze activiteiten op de achterzijde van
bijgevoegde folder voor uw kind én op www.oosterlicht.nl. Graag tot ziens!

Volg ons ook op Facebook en Instagram!
Oosterlicht College • Dieselbaan 10, 3439 MV Nieuwegein
030-600 48 00 • www.oosterlicht.nl • post@oosterlicht.nl
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Hoewel deze folder op uiterst zorgvuldige wijze is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend.

