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We zijn enorm enthousiast dat ons OC Talent programma 
is gestart in de brugklas! Al vóór de voorlichting en de 
inschrijving wisten leerlingen vaak al welke modules ze 
graag wilden volgen. Tijdens de voorlichting ontdekten 
ze dat er misschien nog wel meer te koop was bij Sport, 
Bèta & Techniek of Expressie. 

De leerlingen kozen uit ongeveer 20 fantastische 
programma’s. Een bloemlezing uit het aanbod: 
productdesign, maskers maken, graffiti, USA Sports, 
boogschieten, ruimtevaart, fotografie, outdoor sporten, 
programmeren, streetbeats en dans. De meeste leerlingen 
konden terecht bij hun favoriete keuzes. We hopen dat 
OC Talent voor de leerlingen veel leerplezier oplevert en 
dat het bijdraagt aan hun individuele ontwikkeling.

Wij evalueren elke periode met de leerlingen. Ook gaan 
we ze al polsen over hun wensen voor OC Talenturen in de 
tweede klas, zodat wij opnieuw een mooi aanbod kunnen 
neerzetten.

We blijven u op de hoogte houden van OC Talent op het Oosterlicht College! 

Het Oosterlicht buigt zich over de bewustwording van de afvalproblematiek op school. Ook onze catering en de 
Leerlingenraad worden in dit proces betrokken. We zijn begonnen in de lerarenkamer en scheiden daar plastic afval. 
Ook wordt er overgegaan op milieuvriendelijkere materialen voor bijvoorbeeld de bekertjes die wij op school gebruiken. 
Met de gemeente zijn we in gesprek over onze deelname aan het project Afvalvrije scholen. 

Afvalproblematiek binnen school

Feest van de Techniek
Meer dan 1500 vmbo-leerlingen uit de regio en stad 
Utrecht namen deel aan het landelijke Feest van de 
Techniek. Ook het Oosterlicht was erbij. 

Onze leerlingen bezochten vier workshops waarin 
zij kennis maakten met technische bedrijven die 
hun technologische ontwikkelingen lieten zien. 
Natuurlijk werden door deze bedrijven ook de 
keuzemogelijkheden in de techniek voor na het vmbo 
aangekaart. 

Leuk, leerzaam en toekomstgericht!
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De Oosterlicht Academie is dit jaar met veel verve 
gestart met twee goed gevulde eerste klassen. Waar 
we de voorgaande jaren stevig hebben nagedacht over 
deze nieuwe tak van Oosterlichtonderwijs, kunnen we 
nu eindelijk onze plannen in de praktijk brengen. Een 
prachtige plek voor echte slimmerds.

De Academie is in klas 1 en 2 in de plaats gekomen 
van het Atheneum én het Gymnasium. Beide 
onderwijsvormen zijn als het ware gemixt. Dat betekent 
dat alle Academieleerlingen in leerjaar 1 een extra 
bètavak Natuur, Leven en Technologie (NLT-junior) krijgen 
én daarnaast ook het vak Klassieke en Culturele Vorming 
(KCV). Dat laatste is een luchtige invoering in de wereld 
der klassieken, zodat er in leerjaar 2 een bewuste keuze 
kan worden gemaakt voor de Gymnasiumstroom óf voor 
de Atheneumstroom. 

Nieuw in de Academie is ook dat we in het eerste jaar 
‘formatief’ toetsen. We geven voor proefwerken geen 
cijfer, maar evalueren steeds. De belangrijkste vragen 
zijn: “Waar ga ik naartoe?”, “Waar sta ik nu?” en “Hoe 
kom ik verder?” Het geven van cijfers blokkeert volgens 
onderzoek de wil om verder te kijken en te onderzoeken 
wat je moet doen om wijzer te worden. Dat betekent 
dat alle vakdocenten extra goed naar leerlingen moeten 
kijken om te zien hoe het met ze gaat. Fouten maken 
mag!

De lessen zijn veelal in blokuren, waarin meerdere 
werkvormen kunnen worden gebruikt en de leerlingen 
kunnen worden uitgedaagd met complexere opdrachten 
zonder dat de les plots moet worden afgebroken door 
de bel. Dat geeft rust. Er worden veel keuzes geboden. 

Flitsende start Oosterlicht Academie

T4-leerlingen hebben zich bij de geschiedenislessen van 
dhr. De Laat beziggehouden met het interbellum: de periode 
tussen de 1e en de 2e wereldoorlog. Leerlingen maakten 
een poster over wat in het interbellum bijdroeg aan het 
uitbreken van W.O. II

T4-project over 
het interbellum

Op onderdelen werken we vakverbindend en met 
activerende didactiek. Onderzoeksvaardigheden worden 
getraind bij vakken als NLT, biologie, aardrijkskunde en 
geschiedenis.

Naast de reguliere lessen kunnen de Academieleerlingen 
deelnemen aan community activiteiten, U-talentlezingen 
en krijgen ze – net als alle leerlingen op het Oosterlicht 
College, twee talenturen per week!

De leraren van beide klassen werken intensief samen in 
het Academieteam en wisselen hun kennis, ervaringen 
en nieuwe inzichten met regelmaat uit.

En bovenal: er heerst in alle opzichten vrolijkheid en een 
veilige sfeer.

Op 12 maart 2019 zal de tweede editie van 
OC’s Got Talent plaatsvinden. Dat lijkt nog ver, 
maar onze deelnemende leerlingen verdienen 
een groot publiek in ons eigen Oosterlicht 
Theater. Reserveer deze avond vol muziek, 
dans en comedy alvast in uw agenda. 

OC’s Got Talent
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Beroepen-
markt 
De beroepenmarkt die op onze school 
werd gehouden, is druk bezocht. 
Jaarlijks wordt deze beroepenmarkt 
gehouden voor vierde klassers, 
zodat zij zich kunnen oriënteren 
op een vervolgopleiding voor een 
toekomstig beroep. Deze avond is 
ook een soort reünie, want de stands 
worden bemand door oud-leerlingen; 
dit jaar wel zo’n 165! De stands 
lagen vol voorlichtingsmateriaal en 
gadgets. Enthousiast wisten de oud-
leerlingen veel over de studie én over 
het studentenleven te vertellen. 

Leraren liepen rond om de vierde-
jaars en hun ouders te adviseren en 
kletsten intussen bij met de oud-
leerlingen. 

De decanen, verantwoordelijk voor 
de organisatie, kijken tevreden terug 
op de beroepenmarkt, die door ruim 
600 mensen werd bezocht.

Climate Planet
Utrecht4GlobalGoals haalde afgelopen tijd een mooi project 
naar Nederland: Climate Planet. K4B en B4B en de leerlingen 
van de Oosterlicht Academie brachten een bezoek aan deze 20 
meter hoge wereldbol.

In 2015 verbonden 193 wereldleiders zich aan 17 doelen (Global 
Goals) om, door het nastreven van deze goals, een welvarend en 
vreedzaam bestaan te creëren voor iedereen, waar dan ook ter 
wereld.

Tijdens de biologielessen wordt er veel aandacht besteed 
aan veranderingen die gaande zijn in de wereld. De film die 
in de wereldbol werd getoond was een indrukwekkende 
ondersteuning van de lessen.

De leerlingen werden meegenomen op een ruimtereis van 
de Big Bang tot aan de verre toekomst. De leerlingen konden 
genieten van live gestreamde beelden van 4 NASA-satelieten en 
leerden dat de dagelijkse keuzes die ze maken impact kunnen 
hebben op de 
werelddoelen en 
daarmee dus ook 
op hun toekomst.

Met dit bewustzijn 
kunnen ze verder 
met het maken 
van positieve 
veranderingen 
voor nu en in de 
toekomst.

Haltlessen
De eerste en tweede klassen van 
het vmbo volgden een gastles 
van een medewerker van bureau 
Halt in samenwerking met onze 
wijkagent. Onderwerp was onder 
andere cyberpesten en sexting. De 
leerlingen luisterden geboeid naar de 
praktijkvoorbeelden van de wijkagent 
en praatten actief mee. De lessen 
waren dermate succesvol dat de 
lessen inmiddels ook in vmbo TL3 
zijn gegeven.

Zorgcoördinatoren
Vanaf 1 december 2018 heeft het Oosterlicht twee 
zorgcoördinatoren:

Mw. C. van Leeuwen voor de havo/vwo-afdeling 
(c.vanleeuwen@oosterlicht.nl)

Mw. K. Balvers voor de vmbo-afdeling 
(k.balvers@oosterlicht.nl)

De zorgcoördinatoren zullen samen met de begeleiders passend 
onderwijs en de coördinator passend onderwijs de zorg binnen 
het Oosterlicht dragen.
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Het OC-debatteam heeft deel-
genomen aan het NK debatteren. 
Ons team bestond uit: Emma, Bram 
en Annemijn uit 6 vwo en Stijn en 
Tycho uit 4 vwo. Helaas verloren we 
het eerste debat. We waren nog niet 
helemaal op elkaar ingespeeld en de 
zenuwen deden ook nog wat mee. 
Wel kregen we goede jury-feedback 
om mee verder te kunnen.

Het tweede debat hadden we 
moeten winnen en we waren dan 
ook onthutst van het jury-oordeel 
dat in onze ogen niet terecht was.

Het derde debat, het improvisatie-
debat, hebben we overtuigend 
gewonnen. ‘Politici die negatief 
in de media komen vanwege hun 
privéleven, moeten per direct 
aftreden’ was de stelling waar
we tegen waren. Er zat een 
mooie opbouw in de argumenten 
en we kwamen overtuigend over. 
Ook hebben we de social media-
prijs gewonnen met een foto 
van ons team samen met het 
andere team.

De dag was lang, maar zeer leerzaam. 
We hebben er veel energie van 
gekregen en denken nu: op naar het 
Lagerhuis!

Oosterlicht op NK Debatteren

La vie est belle!
Dit jaar deed onze school voor het eerst mee 
aan de landelijke Dag van de Franse taal. Deze 
dag staat in het teken van het promoten van de 
Franse taal en cultuur.

In de school hing een Franse sfeer met versieringen 
in bleu, blanc, rouge, Franse muziek in de aula en 
foto’s met Franse afbeeldingen op de lichtkranten. 
Verder waren er overal Franse zinnetjes te vinden 
zoals ‘La vie est belle’. 

Voor de derde klas was er een Franse film in het 
theater. Na afloop van de film konden ze meedoen 
aan een prijsvraag. Ze moesten drie vragen over 
de film juist beantwoorden. In de lessen zijn de 
prijswinnaars bekend gemaakt. De prijs was een 
stripboek van Astérix en Obélix.

Veel leraren hadden hun kleding aangepast aan de 
kleuren van de Franse vlag of met een Franse tekst 
erop. Mede dankzij de vele positieve reacties van 
leerlingen en leraren was het een geslaagde dag: 
à la prochaine!

Pestvoorstelling
Op het Oosterlicht hebben we een programma 
ter voorkoming van pesten. Dit houdt in dat er 
in de lessen activiteiten zijn rondom positieve 
groepsvorming, dat we omgangsafspraken 
maken in de les, dat er Peer Mediators zijn, dat 
er co-mentoren zijn én dat bovenbouwleerlingen 
een voorstelling maken over pesten voor de 
brugklassers. 

Eind november speelde deze pestvoorstelling voor 
brugklassers. Ook de ouders/verzorgers van onze 
brugklasleerlingen Nieuwegein en Vianen konden 
de voorstelling bijwonen. Doordat leerlingen van 
onze school deze voorstelling spelen en in gesprek 
gaan met de brugklassers ontstaat er een klimaat 
waarin het probleem pesten bespreekbaar wordt. 
Leerlingen durven over hun (vroegere) ervaringen 
te vertellen en er kunnen nieuwe afspraken 
gemaakt worden in de klas.
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Vmbo T2 op excursie 
naar de Bataviawerf

Samenwerking Oosterlicht 
College en mbo
Het Oosterlicht College Nieuwegein en Vianen en ROC 
Midden Nederland zijn een samenwerkings-overeenkomst 
aangegaan. Deze samenwerking is een bestendiging van 
gezamenlijke activiteiten die we al een aantal jaar samen 
uitvoeren. Het betreft zowel oriëntatietrajecten voor vmbo-
leerlingen zoals de mbo-carrousel, het tl-excellent-traject 
als ontmoetingen tussen vmbo-leraren en mbo-leraren om 
een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen.

De focus voor de komende twee jaar zal liggen op 
de samenwerking in de vmbo-keuzevakken en in de 
praktijkgerichte component van de theoretische 
leerweg (tl).

Voor onze leerlingen betekent dit dat zij een beter 
studie- en beroepsbeeld krijgen. Zo volgen zij op het  
ROC praktijkvakken die onderdeel van het examen 
zijn maar op onze school niet kunnen worden aan-
geboden. Ook het even ‘weg zijn’ van de dagelijkse 
lessen en leren in een andere leeromgeving, komt
ten goede aan de praktijkbeleving van onze 
leerlingen.

Thema-avond 
‘Huiswerk’ 

In november vond de eerste thema-
avond van dit schooljaar plaats, 
georganiseerd door de ouderraad. 
Het thema van deze avond was 
‘Huiswerk’. Vestigingscoördinator 
van Lyceo, mw. Veeninga was de 
gastspreekster.

In haar presentatie heeft zij aandacht 
besteed aan de randvoorwaarden 
die nodig zijn om goed huiswerk te 
kunnen maken. 

Dit zijn o.a.: de werkplek, het 
plannen en het actief leren. Het 
puberbrein is nog in ontwikkeling 
waardoor pubers moeite hebben 
met het plannen en organiseren van 
huiswerk/opdrachten. Velen van hen 
hebben daarom hulp nodig bij het 
plannen van het huiswerk. Deze hulp 
kan door ouders worden gegeven, 
maar men kan ook terecht bij de 
huiswerkbegeleiding van Lyceo. Na de 
presentatie werden er verschillende 
vragen van ouders besproken.

Achteraf was er een borrel en was 
men in de gelegenheid om na te 
praten en overige vragen te stellen 
aan Lyceo. Het was een geslaagde 
avond. 

De volgende thema avond staat 
gepland op 13 maart 2019. 
Het thema is ‘My life online!’. 
Deze avond wordt georganiseerd 
door DNL-theatercollectief. Noteer 
deze datum vast in uw agenda!



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 / In Essenza, Voorburg

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

Het lijkt nog ver weg, maar wie een kind heeft in groep 7 of 8, 
kijkt uit naar alle activiteiten die voor aankomende brugklassers 
en hun ouders/verzorgers op het voortgezet onderwijs worden 
georganiseerd. 

Misschien dat dit voor u geldt, of voor een buurkind, nichtje 
of neefje? Op onze website www.oosterlicht.nl vindt u bij 
Groep 8 alle informatie over proeflessen en informatieavonden 
voor ouders/ verzorgers voor onze locatie in Vianen en in 
Nieuwegein.

Helpt uw kind ons ook bij een van deze activiteiten? Of 
misschien wel bij alle? Wij hopen het, want zij zijn onze beste 
ambassadeurs! 

Wervingsactiviteiten nieuwe leerlingen

Open Huis 
Oosterlicht Nieuwegein

Vrijdagavond 8 februari 2019
18.00 – 21.00 uur 
havo/vwo en de 

Oosterlicht Academie

Zaterdag 9 februari 2019
10.00 – 13.00 uur
vmbo en tl/havo

Open Avond 

Oosterlicht Vianen

Donderdag 

7 februari 2019

18.00 – 21.00 uur

Op de landelijke Coming Out 
Day werd ook in Nieuwgein 
extra aandacht besteed aan 
de acceptatie van LHBTI’ers in 
Nederland. Op verzoek van de 
gemeenteraad heeft het College 
van B&W een bezoek gebracht 
aan onze school om bespreekbaar 
te maken dat LHBTI leeft in 
Nieuwegein.

Een grote delegatie van de 
gemeenteraad was al vroeg uit 
de veren om aan te sluiten bij het 
eerste lesuur van de school. Hieraan 
voorafgaand was de regenboogvlag 
gehesen in de vlaggenmast van 
de school. In een aantal klassen 
werd LHBTI (lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen, 
transgender- en intersekse personen) 

Coming Out Day

verweven in de lesstof, bijvoorbeeld 
bij Nederlands en bij geschiedenis. 
Aan de hand van stellingen en 
verhalen werd in kleinere groepjes 
dieper in gegaan op het onderwerp. 
De gesprekken die ontstonden 
tussen de leerlingen, leraren en 
de gemeenteambtenaren waren 

persoonlijk en zeer betrokken. 
Iedereen kan zich voorstellen hoe 
moeilijk het vaak voor LHBTI’ers moet 
zijn en is het er over eens dat praten 
op middelbare scholen kan bijdragen 
aan de acceptatie.


