ALLEEN
BIJ ONS!

Nieuwegein en Vianen presenteren:

OC Talent
Iedere leerling krijgt bij ons de kans om zijn talent te ontdekken én te
onderzoeken. Of je nou vmbo, havo of vwo doet, in je rooster zijn
Talenturen ingebouwd. Tijdens deze uren ga jij experimenteren.

Eerst gaat het om talent

Wat kies jij?

Wat vind jij leuk om te doen? Waar ben je goed
in? Je kunt van elk van de drie richtingen een
beetje proeven.

Daarna ga je je talent

Je krijgt de ruimte om jouw talent op dit vlak te ontwikkelen.

Tot slot gaat het bij OC Talent om
Je wordt uitgedaagd om nóg beter te
worden. Je verrijkt je kennis, je verbetert
je techniek en je presenteert je talent.

Iedereen heeft talent! Wat is dat van jou?
Ontdek het in de Talenturen
op het Oosterlicht!

Kies je voor sport, dan maak je vooral
kennis met verschillende sporten die je
misschien nog nooit gedaan hebt. Denk
aan klimmen, boogschieten en boksen.
Als Sport Accent School moedigen wij
jouw sportieve ambities aan!

Wil je onderzoek doen in een echt bètalab? Lijkt het je leuk om bijvoorbeeld een
robot te ontwerpen en te programmeren?
Of wil je leren hoe jij je eigen fiets repareert? Ben jij nieuwsgierig, enthousiast
en ga jij geen enkele vraag uit de weg,
dan is bèta misschien wel iets voor jou!

Je kiest voor een school waar veel aan
cultuur wordt gedaan. Drama, kunstvakken, cultuuractiviteiten, fotografie,
video, muziek, mode, dans; het hoort er
allemaal bij! Ontwikkel je eigen creativiteit op het Oosterlicht.

Het Oosterlicht staat voor
kansen en zekerheden.
Je krijgt de kans om je talent
te ontdekken en de zekerheid
dat je dat talent verder kunt
ontwikkelen!

Volg ons ook op Facebook en Instagram! www.oosterlicht.nl
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