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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen dat Jolanda van den Broek, Rector Oosterlicht 
Nieuwegein, per 1 maart aanstaande haar functie van rector van de school zal neerleggen. 
Wij zijn blij te kunnen meedelen dat per gelijke datum Wouter van den Berg, afdelingsleider havo en 
waarnemend rector, de functie van rector van Oosterlicht Nieuwegein op interim basis op zich zal 
nemen. 
Bij de vraag wie tot het moment van benoeming van de nieuwe rector deze functie kon waarnemen, 
speelde een sterke voorkeur voor een kandidaat vanuit de school zelf. Na een toets van de 
bereidheid bij Wouter en na een positief advies van de medezeggenschapsraad, heeft het bestuur in 
groot vertrouwen voor Wouter als waarnemend rector gekozen. De periode van benoeming is in 
beginsel tot 1 augustus 2023, het moment waarop wij verwachten een nieuwe rector benoemd te 
hebben. 
In maart/april 2023 wordt in overleg met het team, de medezeggenschapsraad en het 
Managementteam input verzameld om een functieprofiel op te stellen van de gewenste rector. 
Vervolgens wordt in samenspraak met de medezeggenschapsraad een benoemingsadviescommissie 
samengesteld. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over de procedure bij de uiteindelijke 
benoeming.      
 
Andries Mulder, College van Bestuur Willibrord Stichting 
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Ingezette acties ter bevordering van het schoolklimaat 
Afgelopen september hebt u een brief ontvangen over de onrust in de school. Daarop hebben we diverse 
acties ingezet in de school ter bevordering van het schoolklimaat. We merken dat de situatie aanmerkelijk 
stabieler is, hoewel er soms best nog incidenten plaatsvinden. We brengen u graag op de hoogte van een 
aantal ontwikkelingen. 
Landelijk is opvallend dat het voor leerlingen moeilijker is om zich weer aan te passen aan het schoolse 
systeem, dat er niet alleen achterstanden zijn op cognitief vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Er zijn 
veel scholen die kampen met onrust op school. 
Naast de lessen besteden we veel aandacht aan het sociaal-emotionele proces en de groepsdynamiek. 
Afhankelijk van de klassen en leerjaren gaat het dan bijvoorbeeld over groepsbindende activiteiten, 
aanvullende mentorlessen, preventieve voorlichtingen van HALT over groepsdruk, meidenvenijn, social 
mediagebruik enzovoorts. 
Daarnaast hebben we aanvullende ondersteuning in school gehaald voor bemensing van het opvanglokaal 
en pauzesurveillance. We zetten in op coaching en scholing van docenten. 
We bezinnen ons op het telefoonbeleid bij ons op school. U hebt daar vast vanuit de media ook het nodige 
over meegekregen.  
We willen met dit alles blijven zorgen voor een veilige en prettige sfeer waarin kinderen tot leren komen en 
zichzelf mogen zijn. Dit lukt helaas nog niet altijd en we werken hier hard aan. Ook uw medewerking 
kunnen we hier goed bij gebruiken. 
 
De schoolleiding 
 
Circus voor basisscholen op het Oosterlicht  
Op vrijdag 10 februari was het een heel spannende dag 
voor de leerlingen van groep 8 van basisschool De 
Tandem en Koningin Beatrix. Zij waren uitgenodigd om te 
komen kijken naar de voorstelling Circus Circumflex die 
door vwo-6-leerlingen was gemaakt. Daarna werden de 
groep-8-ers door de vwo’ers begeleid om te oefenen met 
allerlei circusactiviteiten. Jongleren, op een eenwieler 
fietsen, lopen op een grote bal; het is echt niet makkelijk 
om te leren. Toch lukte het de basisschoolleerlingen een 
spectaculaire voorstelling in elkaar te zetten die aan het 
einde van de middag in een van de Oosterlicht-gymzalen 
werd opgevoerd voor ouders, verzorgers, juffen en 
meesters.  

 

Oosterlicht Theaterproductie ‘Het zusje van..’ 
Er wordt al veel geoefend door leerlingen uit bijna alle leerjaren voor onze OC-theaterproductie 
 ‘Het zusje van..’ waarvan het script is geschreven door onze eigen docent drama Justin Mannak.  
Waarover het gaat? We verklappen alvast dat het een modern sprookje is. Op korte termijn ontvangt  
u een uitnodiging met daarin meer informatie. (Oud)Leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers  
en relaties van de school; iedereen is welkom in ons eigen mooie theater.  
 
Save the date: dinsdagavond 11 en donderdagavond 13 april!           U komt toch zeker ook?! 



OosterlichtFlits - nieuwsbrief voor ouders/verzorgers - nr. 03 schooljaar 2022/2023 – Oosterlicht College Nieuwegein  
 

Make Things Happen met kunst beeldend 
Maandag 6 februari hebben de leerlingen van havo 5 kunst beeldend hun beeldende werk tentoongesteld 
op school en aan hun ouders laten zien. Prachtige kunstwerken stonden in het tekenlokaal klaar om 
bewonderd te worden door genodigden. De leerlingen hebben hard gewerkt aan hun praktijk voor kunst 
beeldend, ieder heeft een eigen onderwerp gekozen met als gezamenlijke titel: “Make Things Happen” 
 

     
 
Iedereen heeft een eigen maatschappelijk of persoonlijk onderwerp onderzocht en vormgegeven op hun 
eigen manier, heel verrassend! 
 
Gerlofke Schuller, een trotse docent kunst beeldend 

 
Thema-ouderavond op het Oosterlicht Nieuwegein 
Graag nodigen wij alle ouders/verzorgers van onze leerlingen uit voor een thema-ouderavond op 
donderdag 23 maart op het Oosterlicht Nieuwegein. Deze inspirerende avond wordt georganiseerd door 
de schoolleiding en onze ouderraad en verzorgd door Bureau Jeugd en Media Amsterdam.  
Na de voorjaarsvakantie volgt een uitnodiging met tijden en aanmeldlink.  
 
Het thema is Mediaopvoeding. Aandacht voor media hoort bij de dagelijkse opvoeding van kinderen.  
Al vanaf het eerste moment dat een kind naar een scherm kijkt. Met mediaopvoeding leren kinderen om 
bewust, veilig en gezond om te gaan met media; denk aan apps, websites, games, tv en films. 
Ouders/verzorgers en iedereen die kinderen begeleidt spelen een belangrijke rol in de mediaopvoeding.  
Op deze thema-avond krijgt u informatie en praktische tips en kunt u uw vragen stellen 
 
 

Training opkomen voor jezelf door Santé Partners 
In deze tweedaagse training, aangeboden door Santé Partners, leert uw kind om beter voor zichzelf op te 
komen door oefeningen, rollenspellen en in gesprek te gaan met elkaar over waar je tegenaan loopt.  
Voor wie: Jongeren tussen de 12 en 16 jaar woonachtig in Houten of Nieuwegein.  
Wanneer: Tweedaagse training op 1 en 2 maart van 10:00 tot 14:00 uur.  
Waar: Houten of Nieuwegein. Afhankelijk van waar de meeste deelnemers vandaan komen.  
Kosten: Deelname is gratis 
Voor meer info en aanmelden verwijzen wij u naar de bijlage bij deze OosterlichtFlits. 
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In actie voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië 
Op woensdag 15 februari zamelden leerlingen en medewerkers van onze school geld in voor de slachtoffers 
van de aardbeving in Turkije en Syrië. We speelden bingo en er konden plaatjes worden aangevraagd.  
Wij zijn er ontzettend trots op dat er nu al meer dan 2.200 euro is ingezameld. Het ingezamelde geld 
wordt door onze school overgemaakt op giro555. Grote dank aan alle leerlingen, ouders/verzorgers en 
medewerkers die hebben gedoneerd! 

We zijn op 15 februari in het radioprogramma ‘Aan tafel’ (RTV Utrecht 
tussen 12.00 en 13.00 uur) te horen geweest, stonden met een video op de 
website van het AD/UN en op 16 februari in De Telegraaf  

Spontaan ontstaan er nog steeds acties in sommige (mentor)klassen. Daar 
is ruimte voor, zolang het maar in samenwerking met de docent(en) gaat.  

Onze commissie heeft nog meer ideeën hoe wij slachtoffers van de 
aardbeving in de komende tijd zouden kunnen helpen en onze leerlingen 
en hun ouders/verzorgers hierbij kunnen betrekken. Die ideeën werken we 
nog uit. 

Actiecomité Goede Doelen 

   

 
Circus op het OC 
Op vrijdag 10 februari hebben we in onze eigen gymzalen het 
Circusproject van vwo 6 BSM gehad. Groepen 8 van twee 
basisscholen kwamen bij ons kijken naar ons Circus Circumflex 
en zetten daarna onder begeleiding van de vwo-6- leerlingen 
zelf een mooie voorstelling in elkaar.  
 
Info: Harm-Jaap Ribberink 
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Gratis examentrainingen 
Vanuit NPO is er geld beschikbaar en net als vorig jaar besteedt het Oosterlicht Nieuwegein een deel van 
het geld aan gratis examentrainingen voor onze examenleerlingen. Het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis 
voor leerlingen op te vangen. 
 
De examentrainingen duren twee dagen en gaan over één vak; ze worden weer verzorgd door Lyceo. Het is 
in ieder geval goed dat iedere leerling middels deze training serieus met de examenstof bezig is. Lyceo 
verzorgt zelf een syllabus voor deze trainingen. Leerlingen krijgen ook toegang tot een online platform met 
oefenstof en tips voor alle vakken. 
 
De trainingen zijn op dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart van 9.00 tot 17.00 uur. De reguliere lessen 
van de examenklassen van die dagen vervallen, de trainingen zijn namelijk verplicht. We realiseren ons 
dat dat richting de derde toetsweek qua planning niet ideaal is, maar we hopen dat u en onze 
examenleerlingen de meerwaarde van de trainingen zien. De leerlingen hebben op 8 februari een mail 
ontvangen met de uitnodiging zich in te schrijven voor één vak (eerste keuze en tweede keuze). 
 
Info: Conny Ruward 
 
 

Tevredenheidsonderzoek 2023 
Het Tevredenheidsonderzoek 2023 (TVO 2023) wordt binnenkort weer afgenomen.  
 
Conform ons kwaliteitszorgbeleid meten we jaarlijks via de toepassing Kwaliteitscholen de tevredenheid 
onder verschillende groepen met als doel: 
- het meten van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers; 
- het vasthouden van het kwaliteitsbewustzijn. 
 
Het TVO 2023 betreft dus een breed TVO, de enquêtes worden weer uitgezet onder alle leerlingen en alle 
ouders. En onder het personeel.  
 
Het streven is de leerlingenenquêtes weer klassikaal onder begeleiding van de mentor af te nemen in de 
periode 20 februari tot en met 17 maart. Hierbij wordt tussentijds de voortgang gecheckt. 
 
Om het invullen door ouders te stimuleren, wordt het TVO gedurende bovengenoemde periode tijdens 
algemene momenten voor ouders toegelicht en aangekondigd in deze nieuwsbrief.  
 
De afnameperiode is zo gepland, dat de uitkomsten van de TVO’s op tijd beschikbaar zijn voor de 
schoolleiding ter analysering en bepaling van actiepunten die meegenomen moeten worden in de 
activiteitenplannen voor schooljaar 2023-2024. 
 

Info: schoolleiding           
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Open Huis Dagen drukbezocht 
 
 
Wat fijn dat wij op 2 en 3 februari honderden groep-7 en 
groep-8-leerlingen met hun ouders/verzorgers mochten 
ontvangen op onze Open Huis Dagen. Het was gezellig druk. 
Overal was wat te zien of te doen.  
 
De schoolband trad op, de aula was omgetoverd tot een 
expressieruimte, er was een photobooth waar veel foto’s zijn 
gemaakt, er waren theateroptredens en ook in de gymzalen 
was het een en al activiteit. Alle vakken presenteerden zich op 
hun eigen manier. Gidsleerlingen leidden de bezoekers rond en 
hulpleerlingen hielpen bijvoorbeeld bij de bètavakken.  
 
Met elkaar hebben we geprobeerd er leuke en informatieve 
avonden van te maken.  
 
Op 9 en 16 februari ontvingen we nog zo’n 230 leerlingen op 
de proeflesmiddagen. Voor hun ouders/verzorgers was er een 
interactief parallelprogramma in ons eigen OC-theater. Ook 
hier werden we weer ontzettend goed geholpen door onze 
eigen leerlingen. Complimenten; uw kinderen zijn onze beste 
ambassadeurs! 
 
Tot 14 maart kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden. Vragen 
hierover? Mail naar backoffice@oosterlicht.nl 
 
Wij hopen dat weer veel groep 8-ers voor het Oosterlicht 
Nieuwegein kiezen. 
 
Info: Brigitte Steenbeek-Kok 

 

 

 
 

Van de Ouderraad  
De volgende vergadering van onze Ouderraad is op maandag 6 maart. In de OosterlichtFlits van april zullen 
zij hierop kort terugblikken en u informeren.  
 

 
 

mailto:backoffice@oosterlicht.nl
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Uitdagend project 
 
Eind januari is HA2B, onder leiding van docent Best Withet, begonnen met 
een ontwerpproject voor het park Wijnestein in Nieuwegein. De klas is 
gevraagd of ze een park willen ontwerpen dat in de toekomst gerealiseerd 
kan worden in de buurt van onze school. Het Oosterlicht trekt in dit project 
op met de gemeente Nieuwegein. Wij houden u op de hoogte. 
 
 

 

Wintersportreis 10 – 14 februari 2023

  
 

 

Oosterlicht werkt samen met Universiteit van Utrecht 
Op 7 februari hebben drie vwo-6-leerlingen hun thesis (PWS) mogen presenteren op de Universiteit van 
Utrecht.  
 
Boris Hermsen – ‘Ontkleuring van Trifenylmethaan kleurstoffen door Fomitopsis betulina en Schizophyllum 
commune’ 

Enno Jansen – ‘Immunotherapy bases on immune checkpoints: identifying possible target proteins in 
medulloblastoma’ 

Merith Walraad – ‘Bats against viruses: an unexpected ally?’ 

Op het symposium waren in totaal 109 6-vwo-leerlingen van 25 partnerscholen in de regio. Verdeeld over 
34 groepen hebben zij afgelopen maanden met ca. 60 begeleiders binnen de UU (onderzoekers, PhD’s, 
masterstudenten, technici en U-Talent-docenten) gewerkt aan hun onderzoeken. En dus op 7 februari was 
het symposium waar ook onze leerlingen met veel enthousiasme de resultaten van hun thesis hebben 
gepresenteerd. De avond werd afgesloten met de prijsuitreiking voor de beste thesis en die ging 
naar…………onze Merith Walraad (en twee medeonderzoekers van andere scholen)!!  
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Mooie foto’s op 3de verdieping 
Onze sectie biologie heeft de derde verdieping voorzien 
van foto’s die met hun vakgebied te maken hebben.  
 
Bent u op het Oosterlicht, dan nodigen wij u graag uit even 
een kijkje te komen nemen.  
 
 

 
 
 

Challenge Belfast-reis versus Romereis 2023 
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Externe workshop 
We willen u graag op de hoogte stellen van de externe workshop “In gesprek met je puber” door Santé 
Partners. In de bijlage treft u de flyer.  
 
Ouder van een puber zijn is leuk maar soms ook een hele uitdaging. Je kind ontwikkelt zijn eigen mening, 
neemt niet meer alles van je aan en heeft soms stemmingen die snel wisselen.  
Deze workshop geeft tips om de veranderende ouderrol vorm te geven en het contact met je puber zo 
prettig mogelijk te laten verlopen. 
De workshop is informatief, praktisch en er is ruimte voor uitwisseling. 
 
Voor wie:            Ouders/verzorgers uit de gemeente Nieuwegein en Houten 
Datum en tijd:  Dinsdagavond 4 april van 19:00 tot 21:00 uur 
Locatie:               Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13 in Nieuwegein 
Kosten:                Deelname is gratis 
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar groepswerk@santepartners.nl onder vermelding van uw 
adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum en kort de reden van aanmelding. 

 

Werkzaamheden rondom het Oosterlicht 

  

De bouwwerkzaamheden van de gemeente Nieuwegein en projectontwikkelaars rondom onze school zijn in 
volle gang. Onze facilitair beheerder onderhoudt tezamen met onze communicatiespecialist nauw contact 
met ‘de bouw’. Ontwikkelingen die van belang zijn voor onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze 
medewerkers communiceren wij zoveel mogelijk via onze nieuwsbrieven.  

U kunt hinder ondervinden bij het vinden van een parkeerplaats tijdens onze ouderavonden. De bedrijven 
om ons schoolgebouw die een parkeerplaats hadden, zijn veelal omgebouwd tot appartementen waarbij 
het niet de bedoeling is dat u daar uw auto parkeert.  

Wij raden u aan met de fiets te komen en die in onze fietsenstalling op het schoolplein te zetten.  
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Activiteitenplanning                     
Bij de vorige OosterlichtFlitsen heeft u een schoolbrede activiteitenplanning ontvangen. Ondanks dat deze 
met zorg is samengesteld, blijkt dat er toch een aantal activiteiten niet instaat of niet op de juiste 
datum/tijdstip. Gedurende het schooljaar zijn er toch veranderingen die invloed hebben op de activiteiten 
in de planning. Onze excuses voor de verwarring die soms is ontstaan. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk 
te communiceren en van belangrijke activiteiten ontvangt u altijd vooraf een emailbericht van ons. 

Activiteiten voor leerlingen en ouders/verzorgers worden ook gepubliceerd op onze website in het 
SNELMENU bij het kopje KALENDER: https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/kalender 

 

Krokusvakantie  
Die start op zaterdag 25 februari en duurt tot en met zondag 5 maart 2023. Wij wensen alle leerlingen en 
hun ouders/verzorgers een fijne vakantie toe.  

 

 
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. 04 verschijnt op donderdag 20 april 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). 

 

https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/kalender
mailto:post@oosterlicht.nl
mailto:communicatienieuwegein@oosterlicht.nl

