ALLEEN
BIJ ONS!

Nieuwegein presenteert:

Oosterlicht Academie
Jij:
Hou jij van uitdaging?
bent nieuwsgierig
hebt plezier in leren
hebt vwo-advies

Wat ga je leren én doen?
Je maakt kennis met de Grieken
en Romeinen, je wordt uitgedaagd
met Cambridge English en je
leert onderzoeken bij NLT-junior
(Natuur, Leven & Technologie).
Je krijgt soms ingewikkelde
opdrachten, waardoor je op een
andere manier leert denken en
studeren. Je gaat sneller door de stof
en dat levert je weer tijd op om te
ontdekken en te verdiepen.

Creatief? Sportief? Muzikaal? Of..?
In de OC Talenturen kan je kiezen uit
bijvoorbeeld: dans, theatertechniek,
muziek, boogschieten en video.

Kies dan voor de Oosterlicht
Academie! Op onze academie leer je
experimenteren. En je mag fouten
maken. Daar leer je namelijk het
meeste van.
Op de Oosterlicht Academie
ontdekken we samen waar je goed
in bent. Je mag bij ons jezelf zijn.

Je wordt goed begeleid
Op onze academie werk je veel op een laptop. Maar
natuurlijk gebruik je ook je schoolboeken. Je leert
plannen, je werk organiseren en samenwerken. Je
stelt doelen voor jezelf. Die bespreek je met je mentor.
Je ontwikkelt je persoonlijkheid, leert academische
vaardigheden en durft naar jezelf te kijken. De leraren
maken je steeds weer nieuwsgierig. Toetsen geven we
om je feedback te geven. Het cijfer is minder belangrijk.
Zo bereiden we je voor op de toekomst.

Community:
join & enjoy!
De leerlingen van de Oosterlicht
Academie vormen een hechte groep.
Naast het studeren is er tijd voor
buitenschoolse activiteiten. Samen
neem je deel aan bijvoorbeeld
excursies, gastcolleges, een
gezamenlijke maaltijd en een quiz.

Welke vwo-route past bij jou?
Kies je voor de Oosterlicht Academie, dan start je met alle vwo-leerlingen in brugklas 1. Je hebt dan een heel
jaar de tijd om uit te zoeken of je vanaf klas 2 de atheneumroute, de lyceumroute (atheneum met Latijn)
of de gymnasiumroute gaat volgen. Welke tweejarige opleiding je ook kiest, je blijft op de academie in
hetzelfde gebouw.
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Volg ons ook op Facebook en Instagram! www.oosterlicht.nl
Oosterlicht College • Dieselbaan 10, 3439 MV Nieuwegein • 030-600 48 00

Heb je vragen?
Stel ze gerust! Mail ons op
backoffice@oosterlicht.nl
of bel de school.
We vertellen je graag
meer!

