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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Bijna weer kerstvakantie. De tijd waarin de 
brugklassers definitief van groep 8 in leerlingen 
van leerjaar 1 zijn veranderd. Waar ze gewend 
zijn aan wisselende lokalen en docenten, 
waarin ze gewend zijn om te fietsen en hun 
huiswerk te maken. Waar leerlingen merken 
dat ze echt aan de bak moeten en dit ook laten 
zien. Een mooie tijd vol met lichtjes, warme 
chocomelk en wellicht zelfs schaatsen of een 
witte Kerst? De eerste helft van het schooljaar 
zit er bijna op. 

 
Er zijn weer vele mooie dingen gebeurd op school en veel leerlingen laten zien wat ze kunnen. Niet alleen 
in wat ze leren voor een vak, maar ook in hun eigen persoonsvorming.  
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Zoals vandaag (13 december 2022): ik heb een mooie voorstelling gezien. Leerlingen uit 5 vwo hebben 
laten zien in hun productie met een zelfgeschreven verhaal, muziek, spel, tekst, licht en een steeds 
wisselend decor hoe leerlingen tot pesten kunnen komen, welke rol een leerling hierin kan spelen en wat de 
effecten kunnen zijn. Een productie die ze maken voor het examen en deze dagen laten zien aan alle 
brugklasleerlingen. De leerlingen in de zaal waren er stil van! Wat een mooi stuk en goed gespeeld. 
 

 
 
Na de voorstelling zijn de leerlingen in hun klas het gesprek gaan voeren over wat ze voor sfeer willen in 
hun klas. Hoe kun je samen zorgen voor een fijne sfeer, hoe kan je hier zelf aan bijdragen en hoe kan je in 
gesprek gaan en met wie als je je niet prettig voelt in de klas. Het gesprek helpt bij het verder vormgeven 
van een goed klassenklimaat en het tegengaan van pestgedrag.   
 
De voorstelling en het gesprek dat erop volgde is een mooie uiting van waar we als school voor staan: 
samen een prettige en veilige sfeer creëren waarin je jezelf kunt zijn, waar talent van leerlingen naar voren 
kan komen, waar je lef kunt tonen,  jezelf mag ontdekken en waar creativiteit ruimte krijgt. 
 
 
Personeelstekort  
Zoals op veel plekken in de maatschappij hebben ook wij te maken met een 
steeds groter wordend personeelstekort. Vanaf de start van het schooljaar is 
het moeilijk om alle vacatures te vervullen. Uw kind zal hier in meerdere of 
mindere mate last van ondervinden. Vacatures staan vaak lang uit en we 
krijgen ze moeilijk of zelfs niet vervuld. Dit betekent voor leerlingen vaker 
lesuitval – tijdelijk zullen ze dit overigens niet vervelend vinden, ze zijn 
tenslotte pubers – en wisselingen van docenten. Ook door langdurigere 
uitval door Corona is het lastig om tijdelijk personeel aan te kunnen trekken. 
We doen ons best om de lessen zo goed mogelijk te blijven geven en 
vervanging te vinden. En mocht u nog mensen weten die graag aan de slag 
zouden willen: op de vacaturesite Meesterbaan kunt u de vacatures vinden.  
 
Jolanda van den Broek, rector 
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Terugblik op thema-ouderavond 
 
Op 8 november heeft weer de eerste fysieke 
thema avond voor ouders plaatsgevonden. 
Martijn van der Spoel sprak in onze volle 
theaterzaal op energieke en enthousiaste wijze 
over het puberbrein en motivatie. Hij heeft 
velen geïnspireerd.  
 
Hopelijk kunnen we in de toekomst vaker van 
zijn kennis gebruik maken. In de bijlage treft u 
de uitgedeelde informatie bij de avond aan. 
 
 
 

       
 
 
Eerstvolgende thema-ouderavond 
De eerstvolgende thema-ouderavond vindt plaats op donderdag 23 maart. Reserveert u deze datum alvast 
in uw agenda? Ook deze avond wordt georganiseerd door onze ouderraad.  
Het centrale thema is social media: pesten, verslaving, internetgevaar, data delen e.d.  
Meer informatie volgt in de volgende OosterlichtFlits. 
 

Sinterklaas was op het Oosterlicht 

         

 

Opleidingenmarkt 
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De jaarlijkse opleidingenmarkt op onze school 
vond plaats in november. Ruim 100 leerlingen 
die op het OC gezeten hebben en verschillende 
opleidingen door het hele land zijn gaan volgen, 
stelden tijdens deze avond hun vervolgopleiding 
voor aan de (voor) eindexamenleerlingen. Zij 
konden op deze manier kennis maken met 
allerlei opleidingen en opleidingsinstituten.  
Een hele geslaagde avond! 
 

 
Inzet NPO gelden op vak-ondersteuning  
 

Eind vorige maand zijn er diverse vakondersteunings-
programma’s van start gegaan. Na de eerste toetsweek is 
voor leerlingen duidelijk geworden of-,  en voor welk vak 
zij best een steun in de rug kunnen gebruiken.   
VMBO-leerlingen konden zich opgeven voor bijlessen 
door een bijlesstudent, THV leerlingen van klas 3 en 
hoger voor PAL-bijlessen door Lyceo. Dit in overleg met 
de vakdocent. Deze ondersteuning wordt aangeboden 
vanuit NPO gelden, de extra middelen die de overheid 
beschikbaar heeft gesteld om leerlingen bij te spijkeren 
op achterstanden die het gevolg zijn van de coronacrisis. 

Het is prettig om te merken dat leerlingen goed gebruik maken van deze mogelijkheid, er zijn meer 
aanmeldingen dan we hadden verwacht. Organisatorisch is dit soms even zoeken, maar we doen ons best 
om alle verzoeken te honoreren.    
 
Voor een deel zal de begeleiding via PAL niet live op school kunnen plaatsvinden, maar zal er een 
onlinebijles worden geregeld. Helaas heeft ook Lyceo last va personeelstekort. We vinden de online bijles 
een acceptabele oplossing, ook al hadden we het graag anders gezien.  
 
Eerder dit jaar heeft u informatie ontvangen hoe de school de NPO gelden heeft ingezet. In hoofdlijnen: 
deze wordt ook besteed in niet-vakgebonden ondersteuning, scholing voor docenten en later dit jaar nog 
de examentrainingen voor examenleerlingen THV en de lenteschool voor leerlingen van klas 2 t/m de voor-
examenklas.   
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U-talent Robotica dag 
Tijdens de Robotica dag op 12 december zijn de 
U-talent leerlingen uit vwo 4, 5 en 6 aan de slag 
gegaan met het programmeren van robots. 
 
Er waren twee challenges: een snelheidschallenge 
en een challenge waarbij de robots een parcours 
met obstakels moesten afleggen. 
 
Het team van Sjors, Jesper en Joep hadden hun 
robot het best geprogrammeerd en zij ontvingen 
daarom de U-talent Robotica wisseltrofee! 

 
 
 
 

 
Onaangekondigde kluisjescontrole  

 
Het Anna van Rijn College, Cals 
College, Oosterlicht College, politie, 
Halt en gemeente Nieuwegein werken 
samen aan een veilige school-
omgeving. In aanloop naar de 
jaarwisseling is besloten om op deze 
drie Nieuwegeinse middelbare 
scholen een kluisjescontrole te doen. 
Deze controle is vooral preventief 
bedoeld en draagt bij aan onze 
ambitie een veilige school te zijn voor 
leerlingen en medewerkers.  
 

Op 7 december 2022 is er een onaangekondigde kluisjescontrole uitgevoerd op de drie middelbare 
scholen. Daarbij zijn niet alle kluisjes geopend, maar is er gekozen voor een steekproefsgewijze controle. 
Deze controle is samen met school, politie, handhaving en Halt uitgevoerd.  
Er werden geen bijzonderheden aangetroffen behalve een heel oud lunchpakket en sportschoenen die wel 
wat frisse lucht konden gebruiken. Er werd in ieder geval geen zwaar vuurwerk aangetroffen in de kluisjes 
en dat is goed nieuws.  
 
Deze interventie is onderdeel van een bredere aanpak op alle middelbare scholen in Nieuwegein, waarbij 
politie en gemeente samen met school werken aan een veilige schoolomgeving.  



OosterlichFlits - nieuwsbrief voor ouders/verzorgers - nr. 02 schooljaar 2022/2023 – Oosterlicht College Nieuwegein  
 

 

ICT Transitie 
Maandag 28 november zijn we live gegaan met de nieuwe  
ICT-omgeving voor leerlingen en medewerkers.  
De ICT-transitie is technisch naar verwachting verlopen; er is 
snellere Wi-Fi en er zijn nu meer mogelijkheden om samen te 
werken in de Cloud van Office365.  
 
Heeft uw zoon of dochter vragen of moeilijkheden met 
inloggen, dan is hij/zij welkom in kantoor 305 op de  
3de verdieping (tegenover het slangenterrarium).  

                                                                        We zijn ook te bereiken via de mail: helpdesk@oosterlicht.nl  
 

 
                                         GSA Oosterlicht 

 
 
Op vrijdag 9 december was het Paarse Vrijdag. Het Oosterlicht zette deze dag in de spotlights. Dit 
doen we op onze school om de LGBTQ+ community een veilige haven te geven. De Gender en Sexuality 
Alliance, afkorting voor GSA, is op het Oosterlicht hiervoor speciaal opgezet door en voor leerlingen, samen 
met docenten.  

 
 
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op via: 
@Gsa.ocn (Instagram) of via de mail naar: gsa.oosterlicht.nieuwegein@gmail.com 
 
Voor vragen kunt u ook terecht bij docent de heer Best Withet: 
b.withet@oosterlicht.nl 
 
 

 

 

mailto:helpdesk@oosterlicht.nl
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Vergadering Ouderraad 8 december 
Op donderdag 8 december kwam de Ouderraad voor de tweede keer in dit schooljaar bijeen. Er werd 
teruggekeken op een succesvolle thema-avond over het puberbrein. Gastspreker Martijn van der Spoel wist 
de aanwezigen in de overvolle theaterzaal te boeien en te voorzien van nuttig informatie over de 
ontwikkeling van het brein bij jongeren. Op 23 maart staat de volgende thema-avond op het programma. 
De ouderraad organiseert avond deze avond die staat in het teken van social media.   

Verder werd er gekeken naar de communicatie van school naar ouders en leerlingen. Er werd opgemerkt 
dat de laatste OosterlichtFlits gevuld was met nuttige informatie. Brieven hebben ondanks de check en 
dubbelcheck nog wel eens een foutje, dus blijft een aandachtspunt. Verder werden er tips gegeven die 
inmiddels gedeeld zijn met de collega's van de backoffice die hier hun voordeel mee doen.   
 
De volgende bijeenkomst van de Ouderraad is op maandag 6 maart.   
 

 
Oosterlicht Nieuwegein in de media 
 
Artikel op website Tech Campus van ROC Midden Nederland  
In oktober werd in bijzijn van wethouder Ellie Eggengoor en zo'n veertig belangstellenden op feestelijke 
wijze een circulair bankje onthuld in het Meanderpark in Nieuwegein.  

Het duurzame bankje is een samenwerking van o.a. Gemeente Nieuwegein, TechnoHUB, Theo Pouw Groep, 
Scholman Infra Groep, Van Den Berg Hardhout, Portaal, leerlingen van het Oosterlicht College 
Nieuwegein en de studenten van de Tech Campus van ROC Midden Nederland. Twee studenten van TU 
Delft maakten een duurzaam ontwerp met circulair hout en beton. Ze betrokken leerlingen van het 
Oosterlicht College en ROC Midden Nederland bij het project. Vanuit hier is samen met de TechnoHUB en 
bedrijven middels projectonderwijs de circulaire bank daadwerkelijk gerealiseerd. 
 
Marlous Birkhoff, directeur TechnoHUB, vertelt: “Deze circulaire samenwerking is onderdeel van het Sterk 
Techniekonderwijs-programma, waarin we onderwijsactiviteiten op poten zetten om jongeren te 
enthousiasmeren voor techniek. Samenwerken met het bedrijfsleven is daar een belangrijk onderdeel van!' 

Gastlessen 
Leerlingen van het Oosterlicht College hebben verschillende 
gastlessen gevolgd op de Tech Campus. Ze hebben geleerd wat 
gerecycled beton inhoudt, hoe je circulair hout bewerkt en hoe 
je een eigen logo kunt laseren. Ze zijn op bezoek geweest bij de 
gemeente Nieuwegein voor de wet- en regelgeving, waarna ze 
in gesprek zijn gegaan met de bewoners van Portaal over de 
plaatsing van het bankje. De leerlingen hebben zo een breed en 
realistisch beeld gekregen van de toegepaste techniek. Op deze 
manier wordt ze een leuke, positieve ervaring geboden die 

helpt bij de zoektocht naar een passende vervolgopleiding. 
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Verbinding 
Wethouder Eggengoor noemde het bankje een plek voor verbinding. Enerzijds omdat het project het 
onderwijs met het bedrijfsleven heeft verbonden, anderzijds omdat een bankje voor verbinding zorgt voor 
inwoners van Nieuwegein. 
 

 
 
 

Werkzaamheden rondom het Oosterlicht 

Rondom het Oosterlicht College gebeurt van alles. De gemeente Nieuwegein gaat straten anders inrichten 
en werkt aan het groen. Ontwikkelaars bouwen woningen in de omgeving van onze school. Uiteindelijk 
wordt onze omgeving mooier, groener en veiliger. Tot die tijd zullen de werkzaamheden niet onopgemerkt 
blijven. Bouwverkeer zal van en naar bouwplaatsen rijden. En, we zullen soms bouwgeluiden kunnen horen. 
De gemeente Nieuwegein en het Oosterlicht college werken daarom nauw samen zodat iedereen veilig van 
en naar school kan en om geluidsoverlast te beperken. We hopen ook de werkzaamheden rondom onze 
school te kunnen benutten in ons onderwijs. Want, de ontwikkelingen zijn zeker ook een kans voor onze 
leerlingen! Hoe we dat kunnen doen, daar denken we nu over na.  
 
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van alles wat er speelt rondom de school. 
Daarom houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de meest actuele informatie.  
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Activiteitenplanning                     
In de bijlage van deze OosterlichtFlits vindt u een schoolbrede activiteitenplanning tot aan de 
zomervakantie. Deze kunt u ook vinden op: https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/ouders/praktische-
informatie bij ‘Nieuwsbrief OosterlichtFlits’. 
 
Activiteiten voor leerlingen en ouders/verzorgers worden ook gepubliceerd op onze website in het 
SNELMENU bij het kopje KALENDER: https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/kalender 

 

Verrassend schilderen U-Talent klas 2 
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Kerstvakantie  
Die start op 24 december en duurt tot en met  
9 januari 2023. Wij hopen dat jullie met het 
gezin, familie en vrienden genieten van de  
feest- en vakantiedagen.  

Op maandag 9 januari is er een studiedag voor 
alle personeelsleden.  

De leerlingen beginnen weer op dinsdag  
10 januari.  

 
 

 

 
Post@oosterlicht.nl 
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd ons algemene  
e-mailadres gebruiken: post@oosterlicht.nl. Dit postadres wordt 
beheerd door de directiesecretaresse. Zij zorgt ervoor dat uw bericht 
terecht komt bij de juiste medewerker(s). Natuurlijk kunt u ook altijd het 
emailadres van de mentor(en) van uw kind gebruiken. 

 
 
Volgende OosterlichtFlits 
OosterlichtFlits nr. 03 verschijnt op donderdag 23 februari 2023.   
Heeft u vragen over of naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stel ze via 
communicatienieuwegein@oosterlicht.nl  
Onze redactie brengt u in contact met de juiste medewerker(s). 
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