
Vragen en antwoorden ZOOM-meeting, 6 april 2020 
Aanmeldingen 2e ronde 
 
 
1. Verschil tussen tl/h en hv  
Geen grote verschillen. In beide richtingen wordt les gegeven op 2 niveaus. Keuze voor definitieve 
richting in klas 2. 
 
 2. Hoeveel gym heb je?  
Een blokuur, 2 uur in de week en OC Talent (indien je hebt gekozen voor sport). 
 
3.  Wat doen jullie aan Cultuurlessen?  
Reguliere vakken als tekenen, drama en handvaardigheid, OC Talent (expressie) en ook nog buiten school 
ruimte voor cultuur (Atelierklas, schoolband, dansklas en drama). 
 
4.  Zijn de gymlessen altijd op school of ook op een andere locatie?  
Niet altijd, gym in Merwestein en buiten op de velden van Geinoord. 
 
5. Huiswerk?  
Valt mee goed plannen en organiseren. Elke week anders. In de toetsweek geen huiswerk, alleen voor de 
toets 
 
6. Toetsweek 
4x per jaar. Lessen gaan door, maar geen huiswerk. 
 
7. Hebben jullie schoolvoetbal 
Ja, in de gymlessen en we hebben een schoolteam.   
 
8. Huiswerk in de les 
Mogelijkheden zijn er, maar is afhankelijk van de docent.  
 
9. Grote school 
Best groot met verschillende verdiepingen. Elke verdieping heeft een nummer. Lokalen zijn logisch 
genummerd. Introductiedagen leren ze het gebouw kennen. Pauzes zijn verdeeld. 
 
10. Wordt er Spaans gegeven 
In de eerste klas wordt er geen Spaans gegeven. In het 2e jaar als OC Talent. 
 
11. Leerlingen uit Utrecht 
Klassenindeling proberen we rekening te houden met leerlingen uit dezelfde plaats/school, zodat ze 
samen kunnen fietsen. Bij plaatsing ontvang je een formulier om je wensen ten aanzien van de 
klassenindeling kenbaar te maken.  
 
12. Hoeveel klassen per niveau 
Dit wisselt per jaar. Meestal drie klassen Oosterlicht Academie en drie klassen havo/vwo. 
 
 
 



 
13. Introductieweek 
Kennismaking met de klas, speurtocht door de school om te kijken waar alles zit. Na 2 dagen beginnen de 
lessen. Eerste dagen veel uitleg. Kennismakingsavond nog vóór de zomervakantie met je klas en de 
mentor. Ouders worden dan bijgepraat over het begin van het schooljaar. 
 
14. Dyslexie 
Half uur per week begeleiding van RT-docent. Begin van het schoolhaar dictee om te kijken of er 
leerlingen alsnog dyslexie hebben. Je krijgt extra tijd bij toetsen.  
 
15. Hoeveel kinderen in de klas 
Hangt af van de aanmeldingen, maximaal 30 leerlingen in de klas in het eerste jaar. 
 
16. Aantal lessen per dag 
Start schooldag 08.15 – 14.50 uur. Maar het kan ook wisselen.  
 
17. Gymnasium/atheneum 
Dit is bij ons de Oosterlicht Academie. NLT junior als bèta, KCV als Latijn/Grieks.  Keuze voor leerjaar 2 na 
een half jaar (richting Gymnasium, Atheneum of Lyceum). 
 
18. Worden de leerlingen uit de eerste ronde nog gemengd met leerlingen uit de 2e ronde 
Klassen worden samengesteld als alle aanmeldingen definitief zijn.  
 
19 Hoog/Meerbegaafdheid 
Kennis in huis maar geen hoogbegaafde school. We zijn groeiende hierin. We bieden (zeker bij de 
academie) een extra training op studievaardigheden.   
 
20. Plaatsing: tl-havo 
Voor meer informatie over de tl/havo graag contact opnemen met mevrouw S. van Maanen, 
s.vanmaanen@oosterlicht.nl.  
 
21. Hoe lang duurt de les 
Een les duurt 50 minuten. Er zijn ook blokuren bij vakken als gym, techniek en OC Talent.  
 
22. Voldoende plekken beschikbaar  
We willen in principe alle leerlingen plaatsen! Geldt ook voor de tl-havo. 
 
23. Havo/vwo-advies 
Wij werken met dakpanklassen van 2 jaar. Na 1,5 jaar een advies, definitieve plaatsing klas 3 voor de 
zomervakantie. 
 
24. Hoe spreek je leerkrachten aan 
De manier van aanspreken wisselt per docent, maar in principe met meneer of mevrouw. Als een docent 
zegt dat je met de voornaam mag aanspreken, mag dat ook. 
 
25. Moet je ook presentaties geven 
Bij de Oosterlicht Academie wel meer dan bij havo/vwo. Soms individueel, soms met een groepje.  
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26. Hebben wij Native speakers in huis 
Nee, maar onze docenten Cambridge English hebben wel een specifieke opleiding gevolgd waardoor ze 
het vak mogen geven tot aan het eindexamen. 
 
27. Samenwerken 
Soms mag je zelf groepjes maken, soms kiest de docent met wie je moet samenwerken.  
 
28. Hoeveel uur Engels 
Cambridge 4x in de week, 3x voor gewoon Engels.  
 
29. Sfeer op de Oosterlicht Academie 
Er heerst een goede sfeer, leuke klas. Sfeer is heel prettig. Dat geldt overigens voor de gehele school. 
Leerlingen voelen zich veilig op het Oosterlicht.  
 
30. In welk jaar ga je naar het buitenland 
In de 2e klas gaan de leerlingen die Cambridge English volgen naar Londen. Schoolbreed kunnen 
leerlingen met Frans op uitwisseling naar Dijon. In de 4e klas een buitenland reis voor alle leerlingen 
(havo/vwo). 
 
31. Keuze voor Cambridge Engels 
Voor de Oosterlicht academie is Cambridge Engels verplicht, voor  havo/vwo is het een keus. Gelijk bij 
aanmelden aangeven.  
 
32. Welke vakken heb je in het 1e jaar op de Oosterlicht Academie 
Godsdienst, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, wiskunde, Nederlands, beeldende vakken, gym, 
Engels/Cambridge Engels, frans, nlt-junior (projecten), kcv, drama, tekenen.  
 
33. Contact met oudere leerlingen 
In de 1e klas zijn er co-mentoren, 2 per klas. Bedoeld om mee te praten als je niet met je mentor wilt 
praten. Echte vraagbaak voor leerlingen en gaan mee op brugklaskamp. Contact met 
bovenbouwleerlingen is in beide profielen hetzelfde behalve bij de gymnasium leerlingen. 
 
34. Oriëntatie op KCV 
Grieks en Latijn; wisselt elkaar af. Je leert woorden, compleet andere taal. Keuze om ermee door te gaan 
in de 2e klas.  
 
35. Schoolfeesten 
Ja, brugklasfeest samen met Oosterlicht Vianen. 
 
35. Welke talen krijg je bij het havo/vwo 
Nederlands, Engels/Cambridge Engels, Frans. In klas 2 komt Duits erbij.  
  
37. Kun je blijven zitten 
In principe wel, maar alleen als we echt denken dat het niet verstandig is. Klas 2 gebeurt het vaker. 
 
38. Heb je je laptop veel nodig 



Als ondersteuning van de lessen maar niet ter vervanging van boeken. Voor alle vakken heb je wel 
boeken nodig, maar sommige dingen ook op de laptop. Lessen computervaardigheden worden gegeven. 
Laptop zelf aanschaffen, eisen waaraan de laptop moet voldoen. Officepakket krijgt de leerling van 
school. In de eerste schoolweek wordt de laptop gezamenlijk geïnstalleerd.  
 
39. Huiswerkbegeleiding op school 
Geen huiswerkklas, maar een huiswerkinstituut, Lyceo. Daarnaast extra begeleiding voor bepaalde 
vakken of in klas 2 koppeling met bovenbouwleerlingen.  
 
40. Rondleiding in de school 
Niet meer voor woensdag 8 april in verband met de coronamaatregelen. Er is wel een 
kennismakingsavond in juni. Daarvoor ontvang je tegen die tijd een uitnodiging.  
 
41. Aangeven meerdere keuzes voor de 2e ronde 
Ja, maar alleen de eerste keuze is zichtbaar voor de school van aanmelding.  
 
Heb je nog vragen? stuur dan een mail naar mw. J. Kooyman, j.kooyman@oosterlicht.nl of bel naar 030 – 
600 4872.   
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