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Holocaust 
Herdenkingsbijeenkomst
Op 29 januari vond een herden-
kingsbijeenkomst plaats rond het 
Holocaust-Memorial-kunstwerk 
‘Levenslicht’ in het gemeentehuis 
Nieuwegein. 
In januari is dit kunstwerk in zijn 
geheel gepresenteerd in Rotterdam. 
Na deze presentatie is het kunstwerk, 
bestaande uit 104.000 verlichte 
stenen, opgedeeld en verspreid over 
alle Nederlandse gemeenten waar 
slachtoffers van de concentratie-
kampen woonden. De stenen staan 

symbool voor alle Joden, 
Roma en Sinti die van-
uit Nederland gede-
porteerd en vermoord 
zijn. Enerzijds staat het 
licht symbool voor de 
leegte die deze slacht-
offers achterlaten en 
anderzijds vieren we 
daarmee dat licht ook 
staat voor hoop en de 
75 jaar vrijheid die we 
nu hebben.
Na een openings-
woord van de bur-
gemeester van Nieuwegein, las de 
voorzitter van het Comité 4 en 5 mei, 
Elja Schwartz een indrukwekkende 
passage voor uit het ooggetuigenver-
slag van zijn oom, een overlevende 
van de Holocaust. 
Leerlingen van verschillende middel-
bare scholen in Nieuwegein waren 
uitgenodigd een bijdrage te leveren 
in de vorm van een gedicht en droe-
gen dit voor tijdens deze herdenking.
Brugklas tl/havo (TH1A) heeft bij 
geschiedenis en Nederlands aan dit 
onderwerp gewerkt en onder begelei-
ding van meneer De Ruiter gedichten 

gemaakt. Drie leerlingen van onze 
school mochten hun gedicht voorle-
zen. Waar de Holocaust in de jaren 
dertig van de vorige eeuw begon 
met buitensluiten en stigmatiseren, 
sloten onze leerlingen hun gedicht af 
met een boodschap voor nu. 

Lotte Troost verwoordde dit als volgt: 
Doe je mond open, zeg er wat van!” en 
“Eigenlijk gebeurt het nu nog steeds: 
mensen worden buitengesloten.  
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Lenteschool: 
een steun in de rug
Dit schooljaar organiseren we, in 
samenwerking met kennispartner 
Lyceo, opnieuw de lenteschool. De 
lenteschool is een traject waarbij 
leerlingen onder begeleiding 
huiswerk kunnen maken. Lyceo 
werkt met begeleiders die de 
leerlingen op een positieve manier 
begeleiden. Belangrijk is hierbij 
dat leerlingen zelfstandig te werk 
gaan. Daarnaast ligt de focus 
op het plannen en organiseren 
van het huiswerk en het leren 
leren met daarbij het gebruik van 
studievaardigheden. 
De lenteschool vindt plaats 
gedurende 7 weken vanaf maandag 

18 mei 2020 op het 
Oosterlicht College 
Nieuwegein. Leerlingen 
worden in deze periode 
drie dagen per week 
verwacht.

Voor wie is de lenteschool?
De school bepaalt wie mag 
deelnemen. Het traject is bedoeld 
voor leerlingen die met een flinke 
steun in de rug op het gebied 
van het organiseren van hun 
werk en het verbeteren van hun 
studievaardigheden een grotere 
kans hebben om alsnog over 
te gaan. De lenteschool is een 

voorwaardelijk en vrijwillig traject. 
U kunt uw zoon/dochter dus niet 
zelf opgeven. Indien uw zoon/
dochter is geselecteerd, wordt u 
tijdig benaderd door de mentor van 
uw kind. U en uw kind kunnen dan 
samen beslissen over deelname.



Hi, ik ben Maud, ik zit in zes 
atheneum op het Oosterlicht College 
en ik doe al twee jaar mee met 
het U-Talent gamma programma. 
U-Talent gamma is een programma 
waar leerlingen van klas 5 en 6 
vwo aan mee kunnen doen als ze 
dieper in willen gaan op het vak 
geschiedenis. Tijdens de lessen 
moeten we een programma volgen 
dat ons voorbereidt op toetsen en 
uiteindelijk, het Centraal Examen. 
Dat limiteert de onderwerpen waar 
je tijd aan kan besteden. Bij U-Talent 
gamma hebben we de kans om iets 
compleet nieuws te leren en om 
dieper in te gaan op de stof uit de les. 
Het is ook een goede mogelijkheid 
om leerlingen te leren kennen 
uit andere leerjaren en nieuwe 
vrienden te maken. We hebben ook 
extra begeleiding gekregen van een 
hoogleraar bij ons profielwerkstuk 
en de kans gekregen om het op de 
Universiteit Utrecht aan hem te 
presenteren. Ik heb veel geleerd van 
dit traject en zal deze 
kennis koesteren. 

We hebben tijdens 
excursies veel 
verschillende plekken 
bezocht, een paar 
voorbeelden daarvan 
zijn Amsterdam, 
’s-Hertogenbosch en 
Utrecht. Door Nederland 
reizen met de groep was 
altijd al ontzettend leuk, 
maar het kon blijkbaar 
nog leuker. Dit jaar zijn 
we voor het eerst naar het 
buitenland gegaan met de 
groep. Wij zijn in februari 

een week in Belfast geweest. Dit is 
een van de leukste dingen die ik ooit 
met school heb gedaan.

Ik wist zelf heel weinig over de 
geschiedenis van Noord-Ierland, 
maar dat is met deze reis compleet 
veranderd. We hebben een 
rondleiding gekregen van een 
loyalist en van een nationalist. De 
nationalisten willen een verenigd 
Ierland en de loyalisten willen bij 
het Verenigd Koninkrijk horen. Eerst 

werden we rondgeleid 
door de nationalist en het eerste wat 
hij tegen ons zei was:“Veel mensen 
denken dat dit conflict gebaseerd is 
op religie, ik wil dat jullie weten dat 
dit niet zo is.” Nadat hij klaar was 
met zijn rondleiding liepen we met 
de groep naar de loyalist toe en het 
eerste wat hij zei was: “Deze stad is 
gesplitst. De mensen zijn verdeeld 
door religie en nationaliteit.”Toen de 
loyalist dit zei besefte ik me opeens 
hoe ingewikkeld dit conflict is. Deze 

dag heeft zoveel indruk op mij 
gemaakt, ik denk niet dat ik het 
ooit zal vergeten. 

We hebben nog veel meer 
gedaan, we zijn naar musea 
geweest, we hebben een 
rondleiding gehad door een 
oude gevangenis, maar we 
hebben vooral ontzettend veel 
lol gehad. Dit is een ervaring 
die ik altijd zal delen met deze 
groep.

Ik heb prachtige 
herinneringen gemaakt!!

Belfast U-Talent

 Digitaal flitsbericht voor ouders/verzorgers van leerlingen - maart 2020 nr.2

Bracht u vroeger uw kinderen naar 
school en was het contact met de 
school min of meer vanzelfsprekend? 
In het voortgezet onderwijs is dat 
anders. Niettemin zijn de leerlingen 
nog steeds gebaat bij een goede 
verstandhouding en intensieve 

contacten tussen ouder en school. De 
ouderraad vormt het klankbord voor 
de schoolleiding. Ouders denken 
mee over actuele zaken, nieuw 
ideeën en laten een positief kritisch 
geluid horen. Daarnaast organiseren 
de ouders themabijeenkomsten. 

Wilt u ook wel eens meedenken en 
uw stem laten horen? Kom dan eens 
langs en praat mee! 

Meer informatie bij: 
ouderraad@oosterlicht.nl

Bent u ons klankbord?
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Samen schrijven, samen op het toneel
De brugklasleerlingen tl/havo schitterden 
tijdens de einduitvoering van het 
poëzieproject. Binnen het thema “Samen” 
schreven onze leerlingen gedichten tijdens 
de lessen Nederlands bij dhr. De Ruiter. Op 
basis hiervan werd samen met dhr. Van 
Dam (leraar drama) een toneelvoorstelling 
gemaakt waarin de gedichten centraal 
stonden. 
De voorstelling begon en eindigde met 
een lied onder begeleiding van mw. Van 
Hapert van de Operamakers en mw. 
Janssens. 
Op een speelse manier leerden de 
leerlingen binnen dit vakoverstijgende 
project om hun gevoelens en gedachten 
te verwoorden, zich in een ander te 
verplaatsen en zichzelf te presenteren.
Samen met de leerlingen en hun ouders 
zijn wij heel trots op het eindresultaat. 

Onze redactie ontving een enthousiast verslag van 
sectorassistente mw. B. (Bianca) Duncker over de 
Wintersportwerkweek. 

We zijn weer terug van vier dagen ski en snowboard 
plezier in het skigebied van Gerlitzen in Oostenrijk. 
Wat hebben we met onze 51 leerlingen uit het vmbo, 
havo en vwo van onze beide locaties genoten van 
de zonovergoten pistes.  De sneeuw had iets beter 
gemogen, maar dat heeft de pret niet kunnen 
drukken!
Vier intensieve dagen op de latten of snowboard, 
gevallen, gerollebold in de sneeuw, gebowld, onze 
hersens gekraakt op de Pubquiz, het was het 
allemaal dubbel en dwars waard. Er zijn deze dagen 
weer genoeg Wiener schnitzels, Kaiserschmarrns, 
Apfelstrudels, Pommes en andere Oostenrijkse 
lekkernijen gegeten. Dit hadden we qua energie voor 
op de piste ook echt wel nodig. De leerlingen, Hotel 
Schluga, Pouw busvervoer en Manders Travel waren 
geweldig. 

Iedereen bedankt voor de leuke Wintersportwerkweek! 
Volgend jaar weer?

Skiplezier met 
het Oosterlicht

A L P E  1. 9 11 m



Het afgelopen schooljaar bedachten we met het 
brugklasteam de invoering van de leertoetsweken als 
oplossing voor de toetsdruk die een aantal leerlingen 
ervaart. Het is best veel als je als brugklasser meerdere 
toetsen op een dag krijgt, bijvoorbeeld. En hoe maak je 
een planning, zodat je op het moment van de toets alle 
stof hebt geleerd? Om te oefenen dat er toetsweken zijn 
en na de evaluatie van de pilot in het tweede semester 
van schooljaar 2018-2019 besloten we leertoetsweken 
in klas 1 en 2 in te voeren. Dit schooljaar lopen de 
toetsperiodes gelijk op met de toetsweken voor de 
bovenbouw havo/vwo. Inclusief de laatste toetsweek zijn 
er vier periodes. 
 
Hoe werkt het?
1.  De leertoetsen worden steeds afgenomen in periodes 

van 2 weken:
2.  In de leertoetsweken wordt maximaal 1 leertoets per 

dag afgenomen. 
3.  Alle lessen gaan gewoon door volgens het rooster 

(behalve natuurlijk in de laatste toetsweek) 
4.  Er wordt in de genoemde periodes geen huiswerk 

opgegeven.
5.  Elk vak mag tussendoor 1 s.o. voor een cijfer geven 

(kleinere hoeveelheid stof, niet onverwacht!)

6.  Voor andere s.o.’s  in de tussenliggende periodes 
(kleinere gedeeltes van de stof ter voorbereiding op de 
toets óf woordjes-s.o.’s  bij de moderne vreemde talen) 
wordt géén cijfer gegeven.

7.  Er mogen wel cijfers gegeven worden voor 
andersoortige opdrachten (luistertoetsen en teksten 
bij de MVT, een herbarium of werkstuk). Let op: Deze 
worden buiten de genoemde periodes gepland. 

8.  Er wordt van tevoren een rooster gemaakt. Leraren 
geven tijdig aan wat er voor de toe ts moet worden 

 geleerd en nemen de toetsen in hun eigen lessen af. 

Observaties
De vorderingen van leerlingen en resultaten van 
tussentijdse toetsen (ook die zonder cijfer dus) en andere 
observaties worden bijgehouden en besproken tijdens de 
klassenbesprekingen.

Formatief metend lesgeven
Binnen de school wordt op dit moment steeds meer 
nagedacht over andere vormen van evaluatie van de 
leerstof en manieren van “formatief” werken. Daarbij is 
men vooral gericht op hoe leerlingen uitgedaagd kunnen 
worden zichzelf te verbeteren.
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Leertoetsweken ingevoerd

Begin dit jaar waren twee 
basisschoolklassen groep 8 te gast 
in onze gymzalen.  Ze kwamen kijken 
naar de circusvoorstelling van Circus 
Pietepaf, gemaakt en opgevoerd door 
leerlingen uit 6 vwo met BSM.
Na afloop van de voorstelling was er 
een instuif om kennis te maken met 
allerlei verschillende circusonderdelen 
onder begeleiding van onze zesde 
klassers. 
Wat echt opviel was het enthousiasme 
van de basisschoolleerlingen en de 
chemie met onze leerlingen! Aan 
het einde van de middag gaven alle 
groep achters ook zelf een spetterende 
voorstelling en traden op voor hun 
ouders en vrienden. Een stapelgek en 
zeer geslaagd circusproject!

Stapelgek circusproject



Beroepsonderwijs op z’n mooist 
Enthousiaste leerlingen van 
Dienstverlening & Producten 
zorgden in samenwerking met de 
stagiaires van het leerbedrijf XTREME 
EVENTS (ROC Midden Nederland) 
dat alle bezoekers van de regionale 
onderwijsconferentie vmbo-mbo op 
11 februari een topmiddag beleefden. 
In de regio Utrecht vindt er jaarlijks 
een regionale onderwijsconferentie 
vmbo-mbo plaats. De ontmoetings-
plek voor docenten en schoolleiding 
om te netwerken en kennis te delen 
rondom een centraal en actueel 
thema. Vmbo en mbo ontmoeten 
elkaar daar. Thema: de aansluiting 
van onderwijs op de arbeidsmarkt. 
De conferentie is een samenwerking 
van vijf Utrechtse mbo-instellingen 
en een aantal vo-scholen. Hier is het 
Oosterlicht er een van. Zo hebben we 
een mooi discussiepanel gehouden 

met de wethouder van het mbo, 
iemand uit het bedrijfsleven, een 
stagecoördinator van het mbo, een 
mbo studente en onze eigen 3e 
klasser Lauren Flederus. Zij volgt het 
profiel D& P en presenteerde zichzelf 
heel goed. Zo had ze het over de 
verantwoordelijkheid die leerlingen 
krijgen tijdens een stage.
Ook een aantal andere leerlingen 
uit klas 3 en 4 hielpen op deze 
conferentie. Zij waren, samen 
met een stagiair van het mbo, 
verantwoordelijk voor een aantal 
organisatorische elementen en 
zorgden er bijvoorbeeld voor dat de 
ruimtes van de workshops tip top in 
orde waren en zij wezen de mensen 
de weg.  

Alle leerlingen die hielpen tijdens 
dit congres, werden bedankt door 

middel van een klein cadeautje. En 
ook hier hebben onze leerlingen 
hard aan gewerkt. De presentjes 
zijn namelijk samengesteld, 
gebudgetteerd en ingepakt door 
leerlingen van onze afdeling 
Economie & Ondernemen afdeling. 
Op en top beroepsonderwijs!

Vakantierooster 2020-2021
Altijd leuk om vakantieplannen te maken, toch? Voor volgend schooljaar is 
het onderstaande vakantierooster vastgesteld:

Herfstvakantie za 17 t/m zo 25 oktober 2020
Kerstvakantie za 19 december 2020 t/m zo 3 januari 2021
Voorjaars-/krokusvakantie za 20 t/m zo 28 februari 2021
Goede Vrijdag vr 2 april 2021
2e Paasdag ma 5 april 2021
Koningsdag en volle week vrij za 24 t/m 30 april 2021
Mei-/tulpvakantie incl. Bevrijdingsdag za 1 t/m zo 9 mei 2021
Hemelvaart en dag aansluitend do 13 en vr 14 mei 2021
2e Pinksterdag ma 24 mei 2021
Zomervakantie za 17 juli t/m zo 29 augustus 2021
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Bent u de afgelopen maand in ons theater geweest? Dan kunt u 
de grote graffitiwand bij de foyer niet gemist hebben! Ontworpen 
en gemaakt door onze eigen leerlingen in de lessen OC Talent. 
In het artikeltje hieronder leest u hier meer over. Verder ziet u 
door het hele gebouw kleine verfraaiingen. Het meest in het oog 
springen de vele foto’s van OC Talent. We blijven gestaag werken 
aan een prettige werk- en leeromgeving.

Pimpen schoolgebouw

Maskers maken bij OC Talent



Stages: brug tussen school en toekomst
Op 20 februari bezochten onze 
derde klassers basis en kader voor de 
bliksemstage een aantal bedrijven in 
de regio. Onze leerlingen, belangrijk 
voor de toekomst van die bedrijven, 
liepen mee om eens te kijken hoe het 
er aan toe gaat in het bedrijfsleven. 
En dit is precies de reden waarom 
wij zoveel waarde hechten aan 
stages en wij zo dankbaar zijn dat 
bedrijven zich openstellen voor onze 
leerlingen. 

Persoonsvorming vinden wij 
belangrijk
De achtergrond van een leerling 
mag niet bepalend zijn voor zijn 
toekomst. Scholen en bedrijven 
hebben elkaar nodig om goed 
beroepsonderwijs te kunnen bieden. 
De samenwerking tussen scholen en 
bedrijven is dan ook erg belangrijk. 
Een deel van de vmbo-opleiding 
zoals wij deze bieden, vindt plaats 
in de praktijk. Van 6 tot 20 mei gaan 

onze leerlingen dan ook nogmaals 
op stage voor een wat langere 
periode. Wij leiden de leerlingen op, 
veelal voor beroepen die nu nog niet 
bestaan. Maar het is belangrijk dat 
we ze wel opleiden om klaar voor 
de toekomst te zijn, klaar voor de 
maatschappij die komen gaat. 

De wereld verandert constant
Het is aan ons om hierin mee 
te bewegen en onze leerlingen 
hier zo goed mogelijk op voor te 
bereiden. Neem bijvoorbeeld de 
digitalisering. Hierdoor hebben we 
toegang gekregen tot een brede, 
nieuwe wereld: de digitale wereld. 
Deze wereld heeft eigen normen en 
waarden. Een stukje mediawijsheid 
is dan essentieel, immers je kunt niet 
alles dat op internet staat geloven. 
Ook de ontwikkeling van technologie 
gaat steeds sneller en dat maakt 
onze samenleving dynamischer en 
flexibeler. Wij leren de leerlingen 

vaardigheden die naadloos 
aansluiten op het toekomstbeeld 
van deze leerlingen. Doordat 
steeds meer werk geautomatiseerd 
wordt en robots bepaalde banen 
overnemen, is de voorspelling dat er 
in de toekomst meer behoefte komt 
aan ‘mensen’-werkers en mensen 
met specifieke kennis. Vaardigheden 
als samenwerken, creativiteit, 
sociale- en culturele vaardigheden 
zijn voor opgroeiende leerlingen dan 
ook onmisbaar.

Voorbereid op de toekomst
Na de middelbare school moet 
de leerling een belangrijke keuze 
maken: wat ga ik studeren? En dit op 
je 16e als je verkering, je omgeving, 
je social media en je werk veel 
belangrijker lijkt dan je opleiding. 
Dit soort stages leggen een brug 
tussen school en de toekomst. 
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In februari heeft de beroepenmarkt 
plaatsgevonden op onze school. 
De organisatie lag in handen van 
het Oosterlicht (Nieuwegein), het 
Cals (IJsselstein en Nieuwegein) 
en het Anna van Rijn in 
samenwerking met de Rotary. 
Meer dan 450 leerlingen, vaak 
vergezeld door vader en/of moeder 
volgden in verschillende rondes 
voorlichtingsbijeenkomsten.
De meeste voorlichtings-
bijeenkomsten in het land vinden 
plaats vanuit het perspectief 

van de opleidingen. Tijdens deze 
avond is het echter vooral gegaan 
op de beroepen zelf. Maar liefst 
55 mensen uit Nieuwegein en 
omgeving, kwamen in een aantal 
sessies voorlichting geven. Ouders 
en leerlingen kregen iets te horen 
over de praktijk van het beroep en 
over de opleiding en het profiel dat 
hiervoor nodig is.
Het kiezen van vakken en een 
daarbij behorend profiel in klas 
3, het maken van een keuze voor 
een vervolgopleiding in de 2e 

fase; allemaal keuzes! We hebben 
als decanen het op deze avond 
inzichtelijk te maken wat je voor 
welk vak nodig hebt. We kijken 
terug op een succesvolle en 
energieke avond.

Allemaal keuzes!

www.facebook.com/OosterlichtCollege

oosterlicht_college_vianen 

Met regelmaat plaatsen wij nieuwsberichtjes op onze 
website Oosterlicht.nl. Ook gebruiken wij Facebook en 
Instagram. In de Kalender via het Snelmenu op onze website 
vindt u de activiteiten die de komende tijd zijn gepland. 
Volgt u ons ook?  

Oosterlicht op social media
Social Media

L O G O  C O L L E C T I O N

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N



Wiskunde-olympiade
De Olympiade is een landelijke 
wiskundewedstrijd en dit jaar deed 
er een select clubje vwo-leerlingen 
van onze school mee. Zij zetten hun 
tanden in uitdagende opdrachten. 
Een voorbeeldje van een vraag van 
dit jaar:

 Digitaal flitsbericht voor ouders/verzorgers van leerlingen - maart 2020 nr.2

Examentraining Lyceo
Het examenjaar is voor leerlingen 
én hun ouders vaak een spannende 
periode. Er komt veel op uw kind af 
en de druk is hoog. Graag bieden 
wij uw zoon/dochter daarom de 
mogelijkheid om ter voorbereiding 
op de (school)examens een 
examentraining te volgen.

De examentrainingen vinden plaats 
op 20 t/m 21 april op de locatie Anna 
van Rijn College. Een examentraining 
duurt twee dagen. Inschrijven 
voor deze examentrainingen kan 
via www.lyceo.nl/nieuwegein. 
Dankzij het gereduceerde tarief kan 
uw zoon/dochter een havo/vwo 

examentraining volgen voor 180 
euro en een vmbo examentraining 
voor 155 euro. 
Uw zoon/dochter heeft ook de 
mogelijkheid om zich in te schrijven 
voor een examentraining op het  St-
Gregorius College te Utrecht, mits de 
leerling ook ingeschreven staat voor 
de examentraining op het Anna van 
Rijn College. 
Ter verduidelijking, indien de leerling 
zich heeft ingeschreven voor een 
examentraining op 20 t/m 21 april 
op de locatie van het Anna van 
Rijn College, kan hij/zij zich ook 
inschrijven voor een tweede of derde 
training op de locatie St-Gregorius 

College te Utrecht. Dit kan tegen 
hetzelfde gereduceerde tarief als de 
examentrainingen op het Anna van 
Rijn College. De examentrainingen 
op het St-Gregorius College vinden 
plaats op 29 t/m 30 april of 1 t/m 2 
mei 2020. 

Inschrijven voor een examentraining 
op het St-Gregorius College kan 
via dezelfde link als hiernaast 
weergeven, namelijk: www.lyceo.nl/
nieuwegein

Denkt u daar eens over na en check 
https://www.wiskundeolympiade.nl/
wedstrijdarchief/1e-ronde voor het 
antwoord of nog meer leuke vragen!

Margriet van der Vegt uit 3 vwo heeft 
bijzonder goed gescoord. Met een 

totaal van 25 punten laat ze zelfs 
alle bovenbouw-leerlingen van het 
OC achter zich. Ze hoort nu bij de 
12% beste onderbouwleerlingen van 
Nederland en mag meedoen met de 
tweede ronde in maart. Veel succes 
Margriet!

MAG DAT? 
Een voorstelling voor groep 7/ 8. Over een stel groep 8-ers 
die klaar zijn met de basisschool en op onderzoek gaan 
naar een manier om zo snel mogelijk naar de middelbare 
school te kunnen. Met een rare meester, ongehoorzame 
leerlingen en iets met een cito toets. Een voorstelling met 
spanning, humor en de uiteindelijke vraag: Mag dat? 
Deze succesvolle voorstelling, voor vak drama, werd 
gespeeld door havo-5-leerlingen Milou, Yassin, Danisch, 
Sanne, Saskia, Aysha, Femke, Eva, Anne-Wil, Fabian, 
Rachel en Arwin. De techniek werd verzorgd door vwo- 
5-leerlingen Tom en Vincent en oud-havo-leerling Tijmen 
Griffioen nam de taak van regieassistent voor zijn 
rekening. Dit alles onder de bezielende begeleiding van 
mw. M. (Mariska) Hogendoorn en mw. S. (Sacha) Janatti. 



Voor de OC Talent-lessen graffiti 
nodigde leraar kunst-beeldend mw. 
Maissan een bijzondere kunstenaar 
uit. Graffitikunstenaar Jan 
Heinsbroek alias ‘Jan Is De Man’ hielp 
25 leerlingen bij de uitvoering van 
een eigen kunstwerk in onze school. 
De leerlingen mochten een graffiti 
kunstwerk maken op een grote muur 
in de gang naar ons theater en de 
sportzaal. Daarom zijn de leerlingen 
aan de slag gegaan met het thema 
theater en sport. Zij hebben eerst 
veel getekend en geoefend met 
airbrush technieken en spuitbussen. 
Daarna hebben de leerlingen 
onder leiding van Jan Is De Man 
graffiti-letters ontworpen. De beste 
letters zijn aangebracht op grote 
panelen. Het spuitwerk is vanwege 
de verflucht op het schoolplein 
uitgevoerd. 

Vol enthousiasme en met vele 
kleuren spuitbussen gewapend, 
stortte de groep zich op de 
uitvoering van het kunstwerk, 
waarbij ze van de kunstenaar 
de volledige vrijheid kregen. 
“Het moet echt hun kunstwerk 
worden” aldus Jan Is De Man. En 
dat is het ook geworden, iedere 
leerling heeft meegewerkt aan 
het kunstwerk. Het kleurrijke 
resultaat is inmiddels opgehangen 
aan de muur bij de foyer en de 
gymzaalingang in school. Met trots 
kunnen de leerlingen wekelijks 
door de gang lopen langs hun eigen 
gemaakte graffiti ‘piece’. 

De graffitikunstenaar Jan Is De 
Man heeft vele kunstwerken in de 
openbare ruimte op zijn naam staan. 

Onlangs trok hij internationaal 
de aandacht met zijn muur-
schilderingen van boekenkasten op 
gevels van gebouwen waarop de 
lievelingsboeken van buurtbewoners 
zijn afgebeeld.
(www.janisdeman.com). 
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Make Things (Happen)!
Er zijn zoveel dingen die we anders willen zien op deze 
wereldbol…. economisch, politiek, maatschappelijk, 
sociaal, ecologisch, natuur, mens, dier. Er is crisis 
op veel gebieden. Kan kunst bijdragen aan inzicht, 
verandering van dit soort situaties? Dit is een 
kwestie waar de leerlingen van 5 havo en 6 vwo 
kunst beeldend zich mee bezig hebben gehouden, 
met focus op persoonlijke interesse en actualiteit. De 
resultaten kwamen samen in een moderne expositie. 

Op de expositie liepen bezoekers door de werken 
heen door middel van een audiotour. Via een QR-code 
kon worden beluisterd wat de leerling te zeggen had 
over het betreffende werkstuk. Ook waren er artist 
statements van de leerlingen te zien. Iedere leerling 
liet in een pakkend filmpje van een minuut zien wat 
hem/haar inspireerde als kunstenaar en hoe het 
kunstwerk tot stand kwam. 



Colofon
OosterlichtFlits is een compilatie van 
(website-) nieuwsberichten voor ouders/
verzorgers van leerlingen van het 
Oosterlicht College Nieuwegein. 

De OosterlichtFLits verschijnt een aantal 
keer per schooljaar en wordt verspreid via 
e-mail. 

Redactieadres
webredactie@oosterlicht.nl

Ontwerp en lay-out
Tigges, Voorburg

Aan de inhoud van deze OosterlichtFlits 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Op onze Open Huis Dagen in januari was het een 
gezellige drukte in ons schoolgebouw. Veel basisschool-
leerlingen uit groep 7/8 waren benieuwd naar het 
Oosterlicht Nieuwegein. Wij vonden het erg leuk om 
onze school aan zoveel kinderen en hun gezinsleden te 
laten zien. 
Zo’n groot en belangrijk evenement 
kunnen wij niet organiseren zonder 
de hulp en inbreng van onze huidige 
leerlingen. Zij hielpen met het geven 
van rondleidingen en informatie in de 
klaslokalen en standjes, maar ook bij de 
ontvangst, het doen van proefjes en het 
regelen van het verkeer. Overal zag je 
enthousiaste leerlingen die vol trots over 
het Oosterlicht vertelden. 
Ditzelfde geldt voor hun hulp bij het 
organiseren en geven van de proeflessen. 
Ook daar konden wij rekenen op veel 
enthousiasme. 
Wij zijn ontzettend trots op alle 
leerlingen die zich enorm hebben 
ingespannen om het Open Huis, de 
informatieavonden en de proeflessen 
zo’n enorm succes te hebben gemaakt. 

Ook bedanken wij de leden van onze ouderraad voor 
hun hulp bij deze evenementen. 
Er is nu een spannende periode aangebroken waarin 
nieuwe leerlingen zich kunnen aanmelden. Wij hopen 
dat veel groep-8-ers voor het Oosterlicht kiezen.

Gezocht: actief betrokken 
ouders
De MR (medezeggenschaps-
raad) is op zoek naar nieuwe 
ouders/verzorgers die 
aansluiten en meedenken en 
advies geven over schoolbeleid. 
Momenteel zitten er drie 
ouders uit Nieuwegein in de 
MR en zou heel waardevol zijn 
als ook een ouder/verzorger 

uit Vianen zou aansluiten! 
De afgelopen vergadering(en) 
hebben we het onder andere 
over de lessentabellen, 
het vakantierooster en 
overgangsnormen gehad. 
Wilt u graag actief betrokken 
zijn bij schoolbeleid of mocht 
u interesse hebben, mail 
dan naar onze MR-voorzitter 
j.ahsmann@oosterlicht.nl voor 
meer informatie of om een 
keer aan te sluiten. 

    

Hulp van leerlingen en ouderraad op 
Open Huis Dagen


