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Feestelijk 
examengala
Onderwater  
met het OC

Welkom nieuwe 
brugklassers!



Tevredenheids-
onderzoek 2018
In april zijn alle leerlingen van  
leerjaar 3 en een steekproef uit de 
overige leerjaren geënquêteerd over 
hun tevredenheid over het onderwijs 
en de sfeer op school. Ook de ouders 
van deze leerlingen zijn benaderd met 
een vragenlijst. De ouders geven de 
school gemiddeld het eindcijfer 7,7.  
In de tabel staat hoe tevreden 
leerlingen de afgelopen jaren waren, 
uitgesplitst naar onderwijssoort. 
In het huidige schooljaar is bij 
elke opleiding een stijging te zien. 
Leerlingen zijn vooral tevreden over 
hun lessen en de begeleiding die 
ze ontvangen. Ze zouden wel nog 
graag zien dat leraren meer rekening 
houden met verschillen tussen 
leerlingen en met de actualiteit. 
Leerlingen voelen zich erg veilig bij 
ons op school. In klankbordgroepen 
gaan we hierover in gesprek.

Een duikclinic in zwembad Merwestein 
voor de leerlingen uit de b-klassen. 
Dat is geen dagelijkse kost. Het is voor 
sommigen heel spannend om met zo’n 
fles op je rug onder water te ademen, 
maar het was een hele toffe dag! 

Onderwater  
met het OC
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Schoolklimaat Veiligheid
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De spannende tijd van werving en aanmelding is achter de rug.  
Alle nieuwe brugklasleerlingen hebben wij een mooie kaart toegezonden. 
Voor hun ouders was er een aparte brief met plaatsingsinfo. Begin 
juni hebben deze nu nog groep-8-ers kennis gemaakt met hun nieuwe 
klasgenoten en mentor op de OC-kennismakingsavond voor nieuwe 
brugklassers. Een heel belangrijk evenement waarop wij deze kinderen 
en hun ouders opnieuw hebben laten zien dat zij er goed aan gedaan 
hebben voor het Oosterlicht te kiezen! 

Wij kijken er naar uit om de nieuwe brugklassers op maandag  
27 augustus op school te ontvangen!

Welkom aan onze nieuwe brugklassers!

Gefeliciteerd!
Je bent aangenomen!
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De laatste én de 
eerste schoolweken
Voor elke afdeling en elke klas zijn er in de laatste weken 
van het schooljaar activiteiten. Zo zijn er nog excursies en 
sportmomenten. Maar ook het inleveren van kluissleutels of 
schoolboeken staan dan op de planning. Aan het begin van het 
nieuwe schooljaar staan er natuurlijk ook activiteiten gepland 
zoals het ophalen van het rooster en kennismakingsactiviteiten. 
Via Magister ontvangen u en uw kind(eren) hierover nadere 
informatie.

Economieproject Excellent-
klas afgesloten 
Dit schooljaar hebben 18 leerlingen van de T4 Excellent-klas gewerkt 
aan het economieproject. De  leerlingen moesten zich met behulp 
van software van de Stichting Praktijk Leren (SPL) vooraf oriënteren 
op toekomstige economisch/administratieve beroepen.  
De oriëntatie moest leiden tot een verwachting van het beroep en 
een paar concrete vragen, die bij het ROC gesteld konden worden.  
Na elke oriëntatieronde werd een ROC-opleiding bezocht. 

We bezochten vijf opleidingen van het B&A College van ROC Midden 
Nederland. Alle informatie van SPL en van het ROC werd op school 
genoteerd in een portfolio. Hierin werd niet alleen genoteerd 
wat de leerlingen gedaan hadden, maar vooral ook hoe het met 
competenties als samenwerking, planning, creatief handelen en 
reflecteren was gegaan. Het beschrijven van de competenties bleek 
voor de leerlingen een grote uitdaging.

Hulp tijdens 
de Premier 
League Karate 

In Rotterdam is de Premier League 
Karate gehouden. De mondiale 
top uit de karatewereld was daar 
aanwezig. Onze leerlingen van  
klas 3 Economie & Ondernemen 
waren erbij! Zij hebben meegeholpen 
dit evenement tot een groot succes 
te maken. De leerlingen hebben de 
gehele dag sporters naar de juiste 
matten begeleid. De wedstrijden 
stonden in het teken van de 
kwalificatie voor de Olympische 
spelen van 2020 in Japan. De Spaanse 
voorzitter van de Wereld Karate 
Federatie was vol lof over de inzet van 
onze leerlingen. Op de foto Nisrine 
uit B3a die de taak had Samantha 
van Lokven, de Nederlandse favoriet, 
op het onderdeel kata te begeleiden.

Social Media: een kans of een dreiging?
Twee keer per jaar organiseert de ouderraad thema-avonden voor ouders. 
In april stond deze thema-avond in het teken van social media. Met 
Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd & Media werd er gepraat over de 
kansen en gevaren van social media.

Jaqueline Kleijer is een expert op het gebied van verleiding (misleiding)  
via internet en online veiligheid. Op innemende en overtuigende wijze 
heeft zij gesproken over: 
• Trends, gamen & verslaving 
•  Kansen & gevaren van social media  
•  WhatsApp groepen 
•  Seksualiteit & internet     

Er werd dieper ingegaan op onderwerpen zoals de sociale druk die  
kinderen kunnen voelen en de diverse challenges die rondgaan op social 
media. Daarnaast was er voldoende ruimte om vragen te stellen en 
ervaringen uit te wisselen.  

Als Ouderraad zijn we elk jaar aan het brainstormen om voor u als ouder 
een leuke en leerzame thema-avond te organiseren, hierbij zijn tips altijd 
welkom. U kunt deze mailen naar: ouderraad@oosterlicht.nl 

mailto:ouderraad%40oosterlicht.nl%20?subject=
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Met de start van Passend Onderwijs 
is ook de begeleiding van leerlingen 
en docenten op school veranderd. 
Binnen het Samenwerkingsverband 
Zuid-Utrecht zijn met alle scholen 
voor voortgezet onderwijs, afspraken 
gemaakt over de begeleiding in het 
kader van Passend Onderwijs.

Onze Begeleiders Passend 
Onderwijs richten zich op de 
ondersteuningsvragen en 
leerprocessen van docenten, 
onderwijs ondersteunend personeel 
en leerlingen. De kerntaken bestaan 
uit het overdragen en inzetten 
van aanwezige expertise binnen 
het Oosterlicht College, het verder 
professionaliseren van de collega’s 
en zorgdragen voor de juiste 
onderwijsplek. 

Dit schooljaar heeft het Oosterlicht 
College een mooie ontwikkeling 
doorgemaakt met het openen van 
onze nieuwe trajectvoorziening: 
Intermezzo.

Begeleiders Passend Onderwijs
Binnen het Oosterlicht College 
Nieuwegein willen we iedere leerling 
de mogelijkheid bieden om een plek 
te krijgen binnen de school die past 
bij zijn/haar kwaliteiten. Sinds de 
invoering van Passend Onderwijs is 
het onze verantwoordelijkheid om 
passende ondersteuning te bieden. 
Iedere leerling heeft het recht op 
basisondersteuning en op extra 
ondersteuning, indien nodig. Het 
Oosterlicht College Nieuwegein 
heeft als extra ondersteuning een 
trajectklas, genaamd het Intermezzo.

Het Intermezzo draait nu bijna een 
jaar. Wij zijn erg te spreken over de 
resultaten die we tot nu toe behaald 
hebben. ‘Intermezzo’ begint een 
begrip te worden hier op school. 
Zowel voor onze leerlingen als de 
medewerkers. 

Het Intermezzo is een prettige 
ruimte voor leerlingen die 
een afspraak hebben met hun 
persoonlijke Intern Begeleider. 

Gezamenlijk werken ze aan 
opgestelde doelen. Maar het is ook 
een ruimte voor leerlingen die even 
tot rust willen komen. Zij kunnen, 
in overleg met de Intern Begeleider, 
flexibel gebruik maken van het 
Intermezzo. Waar zij eerder niet meer 
in staat waren om lessen te volgen, 
lukt ze dit na een pauzemoment in 
het Intermezzo wel. 
Sinds kort zijn wij ook gestart met 
het aanbieden van trainingen in het 
Intermezzo. Op dit moment wordt 
er een faalangstreductietraining 
aangeboden aan een groepje 
leerlingen. Deze ontwikkeling willen 
wij in de toekomst uitbreiden.

Wij zien leerlingen groeien en 
ontwikkelen. En als het allemaal 
eventjes niet lukt, dan weten ze 
dat ze bij hun persoonlijke Intern 
Begeleider terecht kunnen op de 
bank voor een luisterend oor en 
een lekker kopje thee! 

Uitreiking getuigschriften 
U-talent bèta op de 
Universiteit van Utrecht
 
(v.l.n.r.) Vera van der Sluijs, Lizanne van der Laan, Anna 
Enneking, Renate Bosman en Femmie Bloem uit v6 hebben 
in april hun getuigschrift ontvangen voor het volgen van 
de U-talent Academie in 5 en 6 vwo aan de Universiteit van 
Utrecht. Het was een feestelijke avond, waarbij de leerlingen 
hun eigen afstudeerspeech verzorgden. Wat zijn we trots op 
deze dames die afgelopen twee jaar zichzelf hebben verrijkt  
op bèta-gebied.  

Sinds de ingang van Passend Onderwijs in augustus 2014 moeten alle 
leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en 
hun mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat 
elk kind het beste uit zichzelf haalt. Het Oosterlicht College biedt daarom 
extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben.

Het intermezzo: passend onderwijs op het OC
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Start profielwerkstuk 
vwo-5 CM/EM
Afgelopen mei is het 
Profielwerkstukprogramma van start 
gegaan. Met een lezing van een leraar 
van de Universiteit van Utrecht werd 
het startschot gegeven. De lezing was 
verplicht voor alle EM/CM leerlingen. 
Dhr. S. Steenman gaf een korte 
introductie over hoe een goed PWS 
(ProfielWerkStuk) kan worden gemaakt 
en gaf een aantal tips aan de leerlingen 
hoe zij het beste aan het werk kunnen 
gaan. Naast de introductie was er ook 
nog de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een cursus ‘Hoe schrijf ik een PWS’ 
vanuit de Universiteit Utrecht.

De U-talent leerlingen doen sowieso 
mee aan het traject dat georganiseerd 
wordt vanuit de Universiteit Utrecht. 
De cursus bevat extra workshops die 
erop gericht zijn om hun PWS nog 
beter te maken. Deze workshops zijn 
in hun eigen tijd en vragen extra inzet. 
De beloning is daarentegen ook groot: 
meer kennis van hoe het leven aan de 
universiteit eraan toegaat, verbetering 
van de onderzoeksvaardigheden en 
extra hulp bij het schrijven en maken 
van het PWS. Naast de U-talent 
leerlingen kan nog een aantal 
leerlingen, dat hier interesse in heeft, 
meedoen. 

Gala 2018
 

We kijken terug op een zeer geslaagd gala van de 
eindexamenleerlingen. Leerlingen die overdag nog zaten te 
zweten in de examenzaal kwamen ’s avonds in bijzondere 
voertuigen aan op het schoolplein. Ze zagen er in pak en jurk 
jaren volwassener uit. De avond werd spetterend afgesloten met 
een groot feest in Club Rodenburg in Beesd. 

Rookvrije school
Met ingang van het nieuwe schooljaar is onze school 
en het schoolterrein rookvrij. Het Oosterlicht College wil 
een gezonde school zijn. Roken hoort daar niet bij. Deze 
maatregel geldt voor personeel, leerlingen en bezoekers.

Globaland
 

We hebben weer genoten van 
twee dagen project Globaland, 
een burgerschapsproject voor alle 
leerlingen uit klas 1. De leerlingen 
vormen een groepje en zijn de 
bestuurders van een fictief land. 
Ze kunnen met spellen en andere 
opdrachten geld verdienen en die  
weer inzetten in hun land. Op deze 
manier maken ze kennis met de 
dilemma’s die een regering kent. 

Volgend jaar doen we het graag weer!



OC Vianen en Nieuwegein hebben dit jaar de Sport Accent Scholen 
sportdag georganiseerd. Vijf andere Sport Accent Scholen kwamen op 
bezoek in Nieuwegein. Er werd mét en tégen elkaar gesport op de velden 
van JSV (tjoekbal, bubbelbal, kickbal en lacrosse), een zevenkamp gedaan 
op de atletiekbaan van Atverni en geklommen en gebolderd bij Mountain 
Network Blokhoeve. Na een mooie en sportieve dag werd de winnaar bekend 
gemaakt; OC Nieuwegein! Gefeliciteerd S2a en B2s, supergoed gedaan!

De begeleiding van de dag was in handen van BSM leerlingen van havo4 en 
vwo4. Dankzij hun hulp is de dag vlekkeloos verlopen. Wij zijn trots op onze 
leerlingen!
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Sportdag sportaccentscholen

Geynwijs op school
Wist u dat Geynwijs op School (GWOS) een spreekuur 
houdt op het Oosterlicht College Nieuwegein? Het doel 
is om preventief te werken en zo nodig laagdrempelig 
toegang te leveren tot vrijwillige hulpverlening.  
GWOS heeft een onafhankelijke positie en is er voor 
leerlingen, ouders en medewerkers op school. 

GWOS is een onderdeel van het sociaal wijkteam 
Geynwijs, dat verbinding kan leggen tussen onderwijs 
en de nodige hulpverlening c.q. preventie en het 
vroegtijdig coachen. Er wordt op een transparante 
manier gewerkt: één gezin, één plan.

GWOS zal op het Oosterlicht College Nieuwegein 
vertegenwoordigd worden door jeugdprofessional 
Nienke Pronk. Zij zal op school een leerling kortdurend 
coachen of een gespecialiseerde hulpverlening opzetten 
indien nodig. Nienke kan ondersteuning bieden bij 
sociaal-emotionele problemen. Denk hierbij aan 
faalangst, weerbaarheid, rouwverwerking of sombere 
gedachten. Zij zal elk contact beginnen met het 
verhelderen van de hulpvraag, zodat zij een afweging 
kan maken tussen GWOS of het sociaal wijkteam.  

Naast leerlingen, kunnen medewerkers ook gebruik 
maken van het spreekuur. Het biedt de mogelijkheid 
om te sparren over een casus of te informeren welke 
mogelijkheden er zijn om een leerling te ondersteunen. 
Het inwinnen van advies, alvorens een leerling aan te 
melden, kan natuurlijk ook. 

Mocht een leerling zich willen aanmelden, dan kan 
contact worden opgenomen door te mailen naar:  
info@geynwijs.nl of te bellen naar 030 – 410 06 66. 
Belangrijk is dat je naast de gegevens van de leerling, 
ook de hulpvraag formuleert en aangeeft dat de  
leerling op het Oosterlicht College Nieuwegein zit. 

Meer weten? Stap gerust even binnen op een 
dinsdagochtend in de oneven weken tussen 10.00  
en 12.00 uur in K014.  Als je graag op afspraak komt, 
dan kun je even langslopen of je aanmelden via de 
zorgcoördinator Kelly Balvers.

mailto:info%40geynwijs.nl?subject=
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Wet op de privacy
De wet op de privacy heeft de afgelopen maanden onze voortdurende 
aandacht gehad. Wij denken dat wij op het Oosterlicht College de basis op 
orde hebben. In de onderstaande brief gaan we hier gedetailleerd op in.

Beste ouder/verzorger,
De afgelopen weken heeft u ongetwijfeld via mail, krant of 
andere media meegekregen dat op 25 mei de AVG oftewel de 
nieuwe privacy wetgeving in gang is getreden. Het Oosterlicht 
College doet er alles aan om onze privacy op orde te hebben. 
In een eerder bericht hebben we u iets verteld over onze 
inspanningen en op dit moment kunnen wij aangeven dat wij 
de basis op orde hebben.De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het aanstellen 
van een functionaris voor de gegevensbescherming, het 
formuleren van beleid, procedures, verwerkersovereenkomsten 
en een verwerkersregister. Allemaal zaken die de wet vereist.
De AVG is voor iedereen nieuw dus ook voor onze medewerkers; dit vraagt om continue bewustwording in de 
klas. Bewustwording bij onze collega’s organiseren we door 
onder meer een aantal bijeenkomsten, een AVG-spel voor in 
het team, voorlichtingsfilmpjes en game-based learning.Deze wet is complex en daarom hebben we als Stichting 

Willibrord, waartoe de school behoort, extra externe 
expertise in het voortraject ingeschakeld. We zullen dit de 
komende periode continueren. Denk daarbij aan een audit, 
accountantscontrole en hulp bij bewustwording.Onze overheid ziet ook in dat de wet nieuw en ingrijpend is en 

geeft daarbij dan ook aan zich het komende jaar te richten op 
voorlichting en bewustwording bij onder andere scholen.Wij hebben het beste voor met de privacy van u en uw kind. 

We blijven u over de AVG informeren.
De volgende nieuwsbrief kunt u na de zomervakantie 
verwachten.

Met vriendelijk groet,
W. Abrahamse rector

Eindexamens 
en kansen & 
zekerheden 

De eindexamens zijn achter 
de rug. Voor vele leerlingen 
én ouders/verzorgers was de 
examenperiode een tijd waarin 
de emoties van spanning en 
ontlading elkaar afwisselden.

Ondanks goede voorbereidingen, 
gezond eten, een goede nachtrust 
en met elkaar meeleven,
blijft een examenperiode een 
intense beleving voor het 
hele gezin. Een kleine groep 
krijgt minder goed bericht, 
maar daarvoor bieden de 
herexamens vaak weer nieuwe 
kansen. Het Oosterlicht biedt 
kansen & zekerheden. Voor de 
examenleerlingen hopen wij op 
de zekerheid die een diploma 
voor de toekomst biedt. Voor 
de overige leerlingen hopen wij 
dat zij de kansen die zij krijgen, 
benutten om het Oosterlicht 
uiteindelijk met een diploma te 
verlaten. Dat is onze missie die 
wij samen met u en uw kind zijn 
aangegaan.

Wij zijn trots op de examen-
uitslagen na het 1e tijdvak. Vol 
spanning wachten wij nu op de 
uitslagen van het 2e tijdvak!

Resultaten na het 1e tijdvak:

Basis 82% geslaagd
Kader 89% geslaagd
Tl  88% geslaagd
Havo  82% geslaagd
Vwo  91% geslaagd

Wij bedanken u voor het 
vertrouwen in onze school!



Digitaal flitsbericht voor ouders/verzorgers van leerlingen - juni 2018 nr.2

Een dag naar de Universiteit Utrecht met 
U-talentleerlingen klas 1. Het thema van de dag was 
“plastic soep”: doordat we met z’n allen heel veel 
plastic gebruiken en het afval niet goed verwerken, 
verdwijnen er miljoenen tonnen aan plastic in onze 
oceanen. 

Als voorbereiding hebben onze leerlingen zelf 
bioplastic gemaakt, wat ze nodig hadden voor het 
praktische deel van de dag. Blijft bioplastic drijven? 
Maakt het uit of het water in beweging is of niet? 
Maakt het formaat van het plastic iets uit? Met 
eigen onderzoeksvragen zijn ze aan de slag gegaan. 

Het tweede deel van de dag was meer wiskundig 
van aard. Ze hebben met behulp van modellen 
geleerd hoe plastic zich over de oceanen verspreid. 
Waarom hoopt plastic zich op sommige plekken op 
en zie je het op andere plekken vrijwel niet meer 
terug? Het was een gezellige én leerzame dag. 

Plastic soep

Inleveren schoolboeken, boeken 
bestellen en schoolkosten betalen
 
Het bestellen van de schoolboeken voor het nieuwe schooljaar gaat via Iddink. 
In juni ontvangt u hierover bericht van Iddink met daarbij een inlogcode per 
afdeling. Via de website van Iddink kunt u ook de  ouderbijdrage en de overige 
schoolkosten (in één keer of in termijnen) betalen. Om de schoolboeken voor 
uw kind(eren) op tijd in huis te hebben, is het belangrijk dat u de schoolboeken 
voor maandag 16 juli besteld heeft. U kunt vanaf 30 juni schoolboeken 
bestellen. Voor meer informatie: www.oosterlicht.nl. Het inleveren van de 
schoolboeken van dit schooljaar gebeurt op school. Ook hierover ontvangt u 
nog nadere informatie.
 

Voor globale informatie over activiteiten gedurende het schooljaar 
verwijzen wij u naar de Kalender op www.oosterlicht.nl. U en uw 
kind(eren) ontvangen belangrijke en gedetailleerde informatie over 
binnen en buitenschoolse aangelegenheden via een e-mailbericht 
dat wij via Magister versturen.

Kalender

http://www.oosterlicht.nl


De komende vier jaar mogen wij ons wederom 
cultuurprofielschool noemen. We hebben de visitatie 
glansrijk doorstaan! We zijn trots op al ons cultuuronderwijs, 
onze leraren, de vele activiteiten en onze goede 
samenwerking met bijvoorbeeld stadstheater De Kom in 
Nieuwegein en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 

SUPERFOUT

Oosterlicht wederom erkende 
CultuurProfielSchool

De jaarlijkse schoolvoorstelling SUPERFOUT was weer een groot 
succes. Grote dank aan mevrouw Janatti en mevrouw Van den Berg 
die het stuk hebben geschreven en geregisseerd! Leerlingen van 
alle leerjaren en alle niveaus deden mee en kregen een passende rol 
binnen het stuk. De voorstellingen zijn goed bezocht en leerlingen 
vonden het geweldig om eraan deel te nemen. Complimenten voor 
dit energieke en supergrappige stuk! 

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.


