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1) INSCHRIJVEN 

 

Informatie 

Op 8, 11 en 15 oktober presenteren we wat je kunt kiezen bij OC Talent. Je wordt samen met 

je klas ingeroosterd voor deze presentaties. Tijdens deze voorlichting noteer je in dit boekje  

welke lessen je graag wilt volgen bij Sport, bij Expressie én bij Bèta & Techniek.  

Inschrijven 

In de week voor de herfstvakantie schrijf je je in voor OC Talent via www.webuntis.com. Dat 

kan op een pc of laptop. Je bent verantwoordelijk voor je eigen inschrijving.  

Vanaf maandag 15 oktober 16:30 uur staat de inschrijving open (tot de herfstvakantie). Je 

schrijft je in voor drie verschillende modules.  

De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Als je eerste voorkeur vol is, dan zoek je 

naar een andere periode of andere les waarin er wel plek is. Je schrijft je dus in voor alle drie 

de periodes. Als je je niet zelf inschrijft, dan word je ingeschreven door school. 

Sport, Expressie en Bèta & Techniek 

Als je een keuze maakt voor Sport, dan merk je dat je je in een andere periode niet meer 

voor Sport kunt aanmelden, maar wel voor Expressie of voor Bèta & Techniek. Let goed op 

bij modules die maar één of twee keer worden gegeven. Wanneer je een gemaakte keuze 

wilt wijzigen kun je jezelf ‘uitschrijven’ en opnieuw ‘inschrijven’ bij een andere groep.  

Ruilen? Nee! 

Ruilen wordt zelden toegestaan, alleen met gegronde redenen (alleen gezondheidsredenen, 

met verklaring van de huisarts) via de afdelingsleider of CLZ. Er is voldoende keuze en mooi 

aanbod.  

Je kunt terugzien wat je hebt gekozen onder ‘Mijn cursussen’.  

 

Vragen?  

Mail gerust naar octalent@oosterlicht.nl  

 

 

  

http://www.webuntis.com/
mailto:octalent@oosterlicht.nl


2) Handleiding intekenen OC Talent 

Log in op www.webuntis.com. Voer bij de schoolnaam ‘Oosterlicht College’ in. Meld je aan 

met je leerlingennummer. Het wachtwoord = octalent.  

 

Klik daarna op dit icoon voor het keuzeprogramma: 

 

 

Nu zie je alle modules die aangeboden worden. Veel modules zie je wel drie keer, namelijk 

voor periode 2, 3 en 4 (in kleine grijze letters zie je dan module2, module3, module4): 

 

 

Kies nu voor 3 verschillende modules. Let erop dat je uit elke categorie iets kiest (Sport, 

Expressie of Beta & Techniek).  

Als je de titel van de module aanklikt, dan zie je de beschrijving van deze module. Daar kun 

je je níet inschrijven. Via het vakje met potlood teken je jezelf in:  

 

 

http://www.webuntis.com/


Jouw keuze bevestig je door op ‘Inschrijven’ te klikken: 

 

 

Kun je niet aanmelden en krijg je het volgende scherm? Dat kan drie redenen hebben: 

1) Je hebt je al aangemeld voor een andere module in dezelfde periode (kijk naar de 

kleine grijze letters: module2, module3, module4) 

2) Je hebt al gekozen voor een module van Sport/Expressie of Beta & Techniek 

3) De module zit al vol, kijk of de module nog in een ander periode plek heeft 

 

 

Onder ‘Mijn cursussen’ controleer je of je voor 3 modules staat ingeschreven: 

 

  



3) OC Talent SPORT 
 

SPO1 Trendsporten Periode 

2 
Periode 

3 
Periode 

4 

X X X 

Je gaat verschillende sporten beoefenen die op dit moment ‘hot’ zijn. Voorbeelden van 
trendsporten zijn lacrosse (een spel met een stok met een netje), kinbal (een spel met een grote 
opblaasbal), flagfootball (een soort rugby met lintjes), ultimate frisbee, kan-jam (beide spellen met 
een frisbee) en Archery Attack (een boogschiet spel). De lessen zijn voor een deel buiten (op de 
velden van Parkhout). 

Niveau: alle 
 

SPO2 Outdoor P2 P3 P4 

X X X 

Je krijgt een combinatie van klimmen, mountainbiken, hiken (een wandeltocht aan de hand van 
coördinaten), en boogschieten en wellicht als afsluiting een hoogteparcours bij een klimbos. 
Afhankelijk van het weer zullen de lessen voornamelijk buiten worden gegeven. 

Niveau: alle 

 

SPO3 Circus P2 P3 P4 

X X  

Je gaat aan de slag met het maken van een circusact: jongleren, ballopen, steltlopen, draadlopen, 
acrobatiek, glaslopen. Samen met twee leraren zet je een voorstelling in elkaar die je aan het eind 
van de periode laat zien voor publiek. Circus wordt in de gymzalen op school gegeven. 

Niveau: alle 

 

SPO4 Zelfverdediging P2 P3 P4 

X X X 

Je gaat aan de slag met judo, zelfverdedigingsvormen, trefspelen en boksen bij een boksschool. 
Alle sporten hebben vooral te maken met lichaamshouding en coördinatie. Respect voor elkaar is 
hier heel erg belangrijk. Het gaat zeker niet om elkaar pijn te doen. Tijdens het boksen gaan we 
naar de boksschool. 

Niveau: alle 
 

SPO5 Sport en gezondheid P2 P3 P4 

X X X 

Op de Atletiekbaan ga je aan de slag met het meten van bijvoorbeeld je hartslag tijdens het 
sporten. Wat gebeurt er met je hartslag als je de 100m rent en wat gebeurt er met je hartslag als 
je 2 km rent. Waarom zit daar wel of geen verschil tussen, kan je je hart ‘trainen’? Welke invloed 
heeft voeding op je sportprestaties? Ook gaan we naar een sportschool om inspanning en 
verbranding van energie te meten. 

Niveau: alle 
 

  



SPO6 Dans P2 P3 P4 

X X X 

Hou je van dansen en muziek en hou je van de uitdaging om verschillende dansstijlen uit te 
proberen, dan is dit echt iets voor jou. Bij dansschool ‘de Dansfabriek’ op de Hildo Kropstraat  ga je 
aan de slag onder leiding van ervaren dansers. 

Niveau: alle 

 

SPO7 Sticksporten P2 P3 P4 

X X X 

Bij sticksporten moet je denken aan alle sporten waarbij een stick, stok of club wordt gebruikt. 
Voorbeelden hiervan zijn (uni)hockey, lacrosse en golf. Voor golf gaan we naar een Golfclub. 

Niveau: alle 

 

SPO8 Racketsporten P2 P3 P4 

 X   

Onder racketsporten verstaan we alle sporten waarbij je een racket in je hand hebt en daarmee 
tegen een bal/shuttle slaat: tennis, squash, badminton en tafeltennis. We proberen bij goede 
weersomstandigheden bij TV Rijnhuyse te gaan tennissen. Squash is op de squashbanen bij 
Blokhoeve en tafeltennis is bij ons op school. 

Niveau: alle 
 

SPO9 Netspelen P2 P3 P4 

  X 

Dit zijn de sporten waar een net de tegenstander(s)/teams van elkaar scheidt. Denk aan 
bijvoorbeeld (beach)volleybal, tafeltennis, tennis. Ook squash valt hieronder, ook al zit daar niet 
een net tussen, maar is de muur een onderdeel van het spel. Alleen in de laatste periode wordt 
een deel van de lessen buiten gegeven. Anders is het op school of in Merwestein. Squash is op de 
squashbanen van Blokhoeve en tennis is bij TV Rijnhuyse. 

Niveau: alle 
 

SPO10 Turnen/ freerunnen P2 P3 P4 

  X  

Trampoline springen, tumblingbaan, ringzwaaien, bok- en kastspringen: allemaal vormen van 
turnen. Of hou je van freerunnen: een combinatie van rennen en allerlei acrobatische 
sprongen/rollen? Dan is deze workshop zeker iets voor jou.  

Niveau: alle 
 

SPO11 USA Sports P2 P3 P4 

  X 

Je beoefent sporten die uit de USA naar Nederland zijn overgewaaid. Denk aan basketbal, 
soft/honkbal, skateboarden, flagfootball. Een groot deel van deze sporten zal buiten op de velden 
van Parkhout worden gegeven. 

Niveau: alle 

 

  



4) OC Talent EXPRESSIE 

 

EXP1 Theater sport Periode 

2 
Periode 

3 
Periode 

4 

X X X 

Hoe leuk is dat? Geen regels! Kan jij onvoorbereid het toneel op stappen? Dat is wat we doen bij 
theatersport! Je leert samenspelen door je open, blij en dapper op te stellen. Fouten maken 
mag!  Net als bij sport heb je eerst de training en dan de wedstrijd. Kom ook het publiek 
vermaken! 

Niveau: alle 
 

EXP2 Graffiti P2 P3 P4 

X X X 

Bij graffiti ga je aan de slag als een echte street art kunstenaar! In de eerste lessen maak je kennis 
met twee verschillende technieken: werken met spuitbussen en airbrushen. Je maakt kleine 
sjablonen van karton om de twee technieken uit te proberen. Als tweede maak je een fotosjabloon 
van een zelfportret. Je gaat op de foto, snijdt de foto uit en kunt daarna airbrushen. Als laatst 
maak je een werk van een tekenfilmfiguur waarin je leert om schaduwen toe te passen en met 
meerdere lagen te werken. Aan het einde van de module heb je twee mooie werken in de 
woonkamer of op je slaapkamer te hangen!   
Niveau: alle 

 

EXP3 Streetbeats P2 P3 P4 

X X X 

Hoor jij in alles om je heen muziek? Het tikken van de klok, de schoolbel en de kraan die 
nadruppelt.. Alle geluiden om je heen kun je gebruiken om muziek mee te maken! Bij Streetbeats 
leer je om van al deze geluiden muziek te maken en uiteindelijk je eigen beat te produceren via 
een computerprogramma. Lijkt het je leuk om samen met anderen alles te weten te komen over 
wat een beat nou goed maakt? Schrijf je dan in voor Streetbeats! 

Niveau: alle 

 

EXP4 Aanappelen P2 P3 P4 

X X X 

Bij “Aanappelen” ga je met z’n tweeën één ruimtelijk kunstwerk maken. Je leert experimenteren; 
dit betekent dat je spontaan werkt zonder vooropgezet plan net als de kunstenaars uit de COBRA 
beweging. Voor de basis van je kunstwerk ga je aan de slag met kippengaas en papier-maché. De 
vorm die je maakt is helemaal vrij, dus je kunt je fantasie de vrije loop laten! 
Niveau: alle 

 

EXP5 Fotografie P2 P3 P4 

X X X 

Gezocht: nieuwsgierige ‘anderskijkers’! Ben je nieuwsgierig naar de geschiedenis van de 
fotografie? Wil je leren omgaan met de techniek van een fotocamera? Wil je ontdekken hoe je 
anders kan leren kijken en hoe je kan experimenteren met fotografie?  Naast wat theorie gaan we 
natuurlijk ook zelf aan de slag met de camera. Doe je mee? Wie weet kan jij dan al snel niet meer 
genoeg krijgen van fotograferen en zeg jij ook: “Fotograferen is superleuk!” 

Niveau: alle  



 

EXP6 Masker maken en spelen P2 P3 P4 

X X X 

Kruip in de huid van verschillende typetjes door middel van theatermaskers! Maak op basis van 
jouw fantasie zelf een masker en kom op het podium staan in je eigen creatie. Vind je het leuk om 
met enthousiaste mensen te acteren én zelf iets moois te maken, dan is dit iets voor jou! 

Niveau: alle 
 

EXP7 Circus project (interdisciplinair) P2 P3 P4 

X X X 

Hier kan je als acteur óf muzikant spelen in een voorstelling voor publiek! Het toneelstuk Circus 
Freaks is een spannend verhaal over twee rivaliserende circussen, romantiek, snode plannen en 
moord. Leer acteren met een script (10  leerlingen) of met je instrument/zang onderdeel te zijn 
van een band (10 leerlingen).   

Niveau: alle 
(Voor de band is ervaring met een instrument verplicht, voor als je wilt zingen geldt dat niet). 

 

 

5) MODULES BETA & TECHNIEK 
 

B&T1 Programmeren Mbot Periode 

2 
Periode 

3 
Periode 

4 

X X X 

Robots zijn de toekomst. Je leert een robot besturen, programmeren en oplossingen vinden voor 
uitdagingen. En we eindigen met een coole wedstrijd waarin jij jouw robot laat winnen. 

Niveau: alle 

 

B&T2 Productdesign en 3D-printen 
 

P2 P3 P4 

X X X 

Je leert zelfstandig werken met de 3D-machine. Wat er allemaal bij komt kijken en hoe je de 
bijbehorende software (computerprogramma) kunt instellen. Je ontwerpt een eigen product en 
print daarvan een prototype uit. Je wordt handig met de benodigde instellingen in de software. 

Niveau: alle 
 

B&T3 Dierentuin ontwerpen P2 P3 P4 

X X X 

Heb je altijd al willen weten waarom sommige dieren alleen op bepaalde plekken op de aarde 
voorkomen? Hoe er in een dierentuin rekening gehouden wordt met alles wat de dieren nodig 
hebben?  
Je ontwerpt zelf een dierentuin. Hierbij let je vooral op de behoeften van de dieren, zodat ze het 
zo goed mogelijk naar hun zin hebben. Maar ook voor de bezoekers moeten de dieren goed te zien 
zijn en moet er genoeg informatie over de dieren te vinden zijn. 
Welke dieren komen er in jouw dierentuin? 

Niveau: alle 
 



B&T4 Modelvliegtuigbouw P2 P3 P4 

 X   

In deze module gaan je een plastic schaalmodel bouwen van een vliegtuig.  Maar dat is uiteraard 
niet alles:  tijdens de bouw leer je een aantal vaardigheden die ook later van pas komen:  het lezen 
van een bouwbeschrijving, netjes werken,  werken met schaal,  werken met lijm en verf. 
Elke week besteden we tijd aan de theorie van een bepaald aspect van de modelbouw, en elke 
week wordt een deel van het model gebouwd.  Aan het eind van de periode heeft iedereen een 
model gebouwd van een vliegtuig.  Je kunt zelf een keuze maken voor het model. 

Niveau: alle 
 

B&T5 Newtons Appel P2 P3 P4 

X   

Het verhaal gaat dat Newton, een Engelse natuurkundige uit de 17e eeuw, toen hij op een dag 
onder een appelboom een en ander zat te overpeinzen, een appel op zijn hoofd kreeg. Deze 
gebeurtenis zou hem het idee voor ‘zwaartekracht’ hebben gegeven. 
Alles wat je ziet, hoort en voelt kan je bekijken vanuit de natuurwetenschap. Nu zijn er 
verschillende natuurwetenschappen. Om dit duidelijk te maken gaan wij de Appel bekijken vanuit 
het perspectief van de biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Het zal blijken dat er over 
iets alledaags als een appel een heleboel valt te ontdekken wat jullie (misschien) nog niet wisten. 

Niveau: HV 

 

B&T6 Ruimtevaart P2 P3 P4 

 X X 

In deze lessenserie ga je aan de slag met opdrachten over sterren en planeten, raketten en 
astronauten. Kortom: alles wat met de ruimte te maken heeft. Zo bekijken we hoe ons 
zonnestelsel in elkaar zit, en dit proberen na te bouwen in het klaslokaal. In een andere les ga je je 
proberen voor te stellen hoe het is om in het internationale ruimtestation ISS te wonen, en een 
experiment bedenken om daar uit te voeren. En zo nog veel meer! 

Niveau: alle 

 

B&T7 Cosmetica P2 P3 P4 

X X X 

Wat zegt jouw make-up over wie je bent of over wie je wil zijn? Hoe gebruiken we make-up in het 
dagelijkse leven en hoe op het toneel? Lijkt het je leuk om je eigen lipgloss te maken? Wil je 
dolgraag anderen opmaken a la Nikki tutorials? Je leert hoe  je eigen make-up maakt en hoe je 
make-up gebruikt om jezelf te laten zien en hoe je iemand anders wordt. 

Niveau: alle 

 

B&T8 Theatertechniek P2 P3 P4 

X X  

Sta je liever niet op het podium, maar zit je liever aan de knoppen? Dan is theatertechniek wat 
voor jou! In ons theater hebben we professionele licht- en geluidsinstallaties. Wij gebruiken die bij 
voorstellingen en bij muziekgroepen. Ook in de aula hebben we een geluidsinstallatie.  
We leiden graag een aantal leerlingen op die het leuk vinden om in de komende tijd kunnen 
helpen in het theater en in de aula. Wat gaan we doen? Lichttafel, opslaan en samenstellen licht, 
microfoons, aansluiten, muzieklijsten, versterking van de vleugel, zang, gitaar, een band. We gaan 
vooral veel oefenen!  

Niveau: alle (er is 2 periodes plek voor 4 leerlingen) 



6) MIJN AANTEKENINGEN 

 

Hier kun je voor jezelf opschrijven welke modules je leuk vindt. Dat is makkelijk ter voorbereiding op 

de inschrijving. Als er een module vol is heb je snel je tweede of derde keuze bij de hand.  

 

 Mijn favoriete OC Talent Lessen Opmerkingen (bijvoorbeeld 
‘alleen in periode 4’) 

Sport  

  
 

   
 

  

 

 

Expressie  

  
 

   
 

  

 

 

Bèta & 
Techniek 

 

  
 

   
 

  

 
 

 

 


