
 
 

 
 
 
 
 
Betreft: Denktank Brugjaar Jan Ligthart    
   
 
Nieuwegein, 16 september 2020 
 
 

 

 
 
 
 

Beste leerkracht van groep 8, 
 
Op het Oosterlicht College in Nieuwegein starten we met ingang van het schooljaar 2021-2022 met het Brugjaar Jan 
Ligthart. In de eerste gestuurde flyer en bijgevoegde folder staan de eerste uitgangspunten van dit pilotjaar. Dit 
populaire concept van een tussenjaar tussen het PO en VO heeft inmiddels al op veel scholen in Nederland in 
verschillende vormen zijn meerwaarde bewezen.  
 
De vraag is echter: hoe vullen we dit op het Oosterlicht College in?  
 
Graag willen wij samen met jou nadenken over het concept, de doelgroep en de kaders waarbinnen we dit Brugjaar 
op het Oosterlicht College vorm gaan geven. Dat staat namelijk nog voor een groot gedeelte open. Wij hebben jouw 
input hierbij nodig. Samen met docenten en andere medewerkers van onze school nodigen wij je uit voor de 
Denktank Brugjaar Jan Ligthart. 
 
Denktank Brugjaar Jan Ligthart 
Wanneer: Woensdag 14 oktober 2020 
Tijd: 15:00 – 16:00 uur  
Waar: Oosterlicht College, Dieselbaan 10 te Nieuwegein.  
 
We willen graag met je nadenken over een aantal aspecten, waaronder de doelgroep en de invulling van het 
curriculum. We gaan dit kort en krachtig doen.  
 
De denktank is vrijblijvend en éénmalig. Na de denktank is het mogelijk je in te schrijven om verder deel te nemen 
aan een werkgroep om gedurende het jaar het Brugjaar Jan Ligthart verder vorm te geven.  
Gedurende het schooljaar houden wij je op de hoogte van de vorderingen.  
 
Uiteraard hanteren wij de RIVM maatregelen rondom corona en zal de middag corona-proof opgesteld worden.  
 
Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je je aanmelden, stuur dan even een mailtje naar m.mol@oosterlicht.nl. 
Graag even aangeven van welke school je komt en met hoeveel personen.  
 
We hopen jou te ontmoeten op 14 oktober! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Liesbeth van den Broek (locatiedirecteur Oosterlicht College Vianen),  
Marieke Coumans (afdelingsleider h/v Oosterlicht College Nieuwegein),  
Joost Matthys (vervangend afdelingsleider tl/h Oosterlicht College Nieuwegein) en  
Maartje mol (stafmedewerker) 
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