
Bodian, 
3e  klas havo 

Filmpjes maken
‘Ik kan hier veel tekenen, acteren en 
muziek maken. We doen leuke projecten. 
We hebben voor de uitreiking van het 
Gouden Kalf filmpjes gemaakt. En we 
mochten naar het gala.  Supergaaf! 
Na school kan je ook nog naar de 
kunstklassen. Zij doen mee met de 
kerstshow. De leraren zijn meestal vrolijk. 
Pesten? Dat gebeurt eigenlijk niet, want je 
mag hier zijn wie je bent. Het is gewoon 
een superleuke school.’

Elize, 
2e klas basis/kader/tl

De Beer viert zijn verjaardag
‘Het was fijn om hier een nieuwe start 
te maken. Best spannend, maar ik had 
al snel nieuwe vrienden. Met alle eerste 
klassen hebben we de verjaardag van De 
Beer gevierd.
De leraar heeft verteld hoe die op school 
terecht is gekomen. Als je iets bijzonders 
hebt gedaan, mag je door het deurtje 
naar binnen, De Beer in! Je kan ook 
iemand ‘nomineren’, die van jou De 
Beer in mag. Gaaf hè? Echt iets voor het 
Oosterlicht!’

Selfie
‘De leraren op het Oosterlicht zijn zo 
leuk! Ik heb zelfs een selfie gemaakt met 
de leraar. ’

Er is echt veel 
   te doen en 
veel keus bij 
   OC Talent.

   Ook les  
buiten de 
school!

Bodian

     De leraren 
zijn goed. Ik leer 
veel en voel me   
    fijn op school.

Demi

       Ga naar 
de proeflessen!
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Shivesh, 
2e klas basis/kader/tl

‘Ik heb in groep 8 overal proeflessen 
gevolgd, maar die op het Oosterlicht 
waren toch echt de leukste. Zo veel 
verschillende vakken. Bij OC Talent 
heb ik maskers gemaakt en iets met 
techniek gedaan. Ik ben creatief en ben 
erg blij met die lessen.‘

Kennismaking
‘Als kennismaking gingen we een dag 
op survival. Dat was hartstikke leuk! En 
natuurlijk viel er een leraar in het water. 
Dat was echt lachen!’

Demi 
2e klas Oosterlicht Academie

Veel afwisseling is leuk!
‘Ik zit echt in een bijzondere klas. 
We doen veel aan expressie, sport, bèta 
en techniek. Voor iedereen zit er wel iets 
moois tussen. De lessen zijn echt heel 
anders. We leren Frans door te bewegen 
(en de lerares speelt toneel). Je merkt 
dat de leraren verstand hebben van hun 
vak. En ze gaan echt voor je! 
 
Het is fijn dat ik een laptop op school 
heb. Ik werk daar veel op. Leraren zetten 
hun lessen vaak op de ELO en die kan je 
dan thuis nog eens bekijken.’



       Ga naar 
de proeflessen!

Teun

Extra hulp
 bij lezen.

Babette

Schooltje in 
de school.

5.
     Je mag 
twee jaar 
over de 
brugklas 
doen.

6.

8.

5.
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8.Teun, 
3e klas havo

‘Je denkt dat de school heel groot is, 
maar dat valt echt mee. Op de basis
school had ik moeite met begrijpend 
lezen. Hier heb ik gelijk extra bege
leiding gekregen en het gaat nu 
hartstikke goed. De mentor helpt me, 
ook met het maken van een planning.  

Sport is belangrijk 
op het Oosterlicht
In de brugklas heb je een comentor.  
Dat is een leerling uit de bovenbouw. 
Die is ook mee geweest op schoolkamp. 
Ik vind het fijn dat ik hier veel kan 
sporten. Je kan er zelfs examen in doen.’
 

7.
  Ik doe 

 zeker mee 
met de auditie

voor de 
schoolproductie.

Thijs, 
2e klas basis/kader/tl

Een echt theater
‘Tijdens de Open Dagen heb ik
 veel scholen bezocht. Ik werd 
enthousiast over het Oosterlicht 
College, omdat er zo’n mooi 
theater is. Ik kijk echt uit naar het vak 
drama. Ik zit op toneelles in mijn vrije 
tijd, dus ik weet zeker dat ik meedoe 
met de auditie voor het schooltoneel.’

Huiswerk
Ik was bang dat we heel veel huiswerk 
zouden krijgen, maar als je doorwerkt  
in de les, heb je bijna geen huiswerk. 
We mogen het ook vaak al in de les 
maken. Dan hoef je thuis alleen nog 
maar het leerwerk te doen.’

Justin, 
3e klas tl

Diploma op mijn niveau
‘Ik was blij dat de brugklas twee jaar 
duurde. Zo had ik alle tijd om uit te zoeken 
wat ik kan. Ik had geen stress en weet dat 
ik hier een diploma haal op mijn eigen 
niveau. Ik moet best lang fietsen, maar ik 
heb het er graag voor over.
De lessen zijn echt gaaf: ik sta op het 
toneel, maak muziek, teken en zing.  
Op school zijn veel creatieve leerlingen.  
De leraren zijn echt goed. Als een leraar 
ziek is, dan wordt de les ingehaald. 
We doen ook veel buiten de school. Ik 
ben bijvoorbeeld in Scheveningen en 
Amsterdam geweest.’ 

Babette, 
2e klas  Oosterlicht Academie

‘Elke ochtend fiets ik drie kwartier 
naar school. Toch heb ik bewust voor 
Het Oosterlicht College gekozen. Ze 
hebben hier veel aandacht voor talent 
en de Oosterlicht Academie is echt heel 
bijzonder. Bijna nergens heb je vakken 
als OC Talent, Cambridge English en NLT 
(Natuur, Leven & Technologie). 

Grieken en Romeinen
In de 2e klas kies je voor de atheneum
stroom met NLT, Lyceum met Latijn & 
NLT óf de Gymnasiumstroom met Latijn 
en Grieks. ’

Justin

Thijs



CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP 
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             vrijdag

17 januari
      18.00 – 21.00 uur   

donderdag 

16 januari 
     18.00 – 21.00 uur
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do. 13 feb.
Oosterlicht Academie, 

havo/atheneum, tl/havo, 
vmbo b/k/t, 

OC Talent activiteiten

          19.30 – 21.00 uur

INFO-AVONDEN voor ouders &
 kind groep 8

di. 12 nov.
tl/hav0 & vmbo

wo. 13 nov.
havo/vwo

OPEN
HUIS2020

Kom samen met je 
ouders/verzorgers! 

Aanmelden via 
www.oosterlicht.nl 

groep 8
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