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Met je talent
aan de slag
Nieuwe website
Oosterlicht College

Succesvolle
introductiedagen



 

SPACEweek 
Naar de Ardennen; logisch als je BSM 
in je profiel havo/vwo kiest. Samen 
kamperen, mountainbiken, abseilen 
en afzien, klimmen en zekeren, koken 
en hiken. Koud en nat, maar dat kon 
de pret niet drukken. Een groep zeer 
enthousiaste leerlingen (41) met vier 
begeleiders van Outline Travel en 
natuurlijk dhr. Ribberink, dhr. Straat, 
dhr. Gerritse en mw. Meijer kijken 
terug op een actieve en onvergetelijke 
werkweek.

In de afgelopen maanden zijn er veel werkweken 
en (introductie)activiteiten geweest: de kennis-
makingsdagen bijvoorbeeld bij Down Under in 
Nieuwegein en ‘t Wilgje, de brugklaskampen, 
de Cambridge-reis in klas 2, de reis naar Brugge 
voor vwo 4 en de reizen naar Londen, Franse Ardennen 
en Ameland voor havo 4, vakexcursies , U-Talent-
activiteiten, de pestvoorstellingen, de week van 
de techniek en niet te vergeten de vakexcursies en 
schoolfeesten. Ook de eerste toetsweek is achter 
de rug en de profielwerkstukken zijn (bijna) af. 

Succesvolle 
introductiedagen

Het Oosterlicht heeft een nieuwe website! 

Onze beide locaties worden op www.oosterlicht.nl 
in de etalage gezet. De nieuwe site heeft een moderne 
uitstraling gekregen en is responsive; dus goed 
leesbaar en bruikbaar op zowel een computer/laptop, 
iPad als smartphone. 

Leerlingen én ouders/verzorgers kunnen via een 
Snelmenu naar Magister, rooster(wijzigingen) en 
bijvoorbeeld de lichtkrant. Daarnaast is er een aparte 
button met informatie voor ouders (en een aparte 
button voor leerlingen). 

Magister is de plek waar leerlingen 
door het schooljaar heen de 
documenten kunnen vinden die 
voor hen belangrijk zijn. 

Wij hopen dat u snel 
vertrouwd raakt met de 
nieuwe navigatie van 
www.oosterlicht.nl.

Nieuwe website 
Oosterlicht.nl
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Bèta-dag: 
zo’n dag wil iedereen meemaken! 

Een van de talentactiviteiten op het 
Oosterlicht is de Bèta-dag. Leerlingen 
van vwo 4 en 6 voerden opdrachten 
uit op locatie: Fort Vechten in Utrecht.

Daar werd een wiskundewedstrijd 
gehouden met als opdracht: hoe kun 
je een boterkoek verdelen onder drie 
personen zodat iedereen tevreden 
is? De oplossingen werden op een 
ludieke manier gepresenteerd aan 
een jury.

Na de wiskundewedstrijd werd een 
stop-motion-filmpje (animatie met 
foto’s)  gemaakt van een biologisch 
onderwerp en dan het liefst met 
spullen uit de natuur. Het werden 
mooie filmpjes die we ook in de les 
gaan gebruiken. 

In de laatste opdracht moesten onze 
leerlingen hun gemiddelde snelheid 
berekenen op de tokkelbaan. 

Onze zesdeklassers konden 
op deze dag aan de vierde 
klassers mooi uitleggen wat het 
U-talentprogramma verder te bieden 
heeft: uitdaging bij de bèta-vakken 
en interessante projectdagen. 

Trainingspakkendag 
op de Dag van de Leraar 
Leraren in foute trainingspakken, met kniekousen en op 
rollerskates. Brillen en kapsels uit de vorige eeuw. Op de Dag 
van de Leraar verrasten leraren en ondersteunende mede-
werkers de leerlingen met waanzinnige outfits! Natuurlijk 
verraste de schoolleiding onze leraren op deze dag ook met een 
heerlijke, gezonde traktatie.

Pakkendag, oh nee, 
trainingspakkendag, is 
inmiddels een mooie traditie 
op het Oosterlicht Nieuwegein.

Kunstgroepen op het OC
De theatergroep, de ateliergroep, de dansgroep 
en de schoolband bieden onze leerlingen ruimte 
om zich buiten de reguliere lessen te ontwikkelen 
in een van deze disciplines. Leerlingen die binnen 
het reguliere programma niet genoeg uitgedaagd 
worden of zich gewoon willen ontwikkelen binnen 
een bepaalde richting, hebben de mogelijkheid 
zich voor een van de kunstgroepen in te schrijven. 

De drempel is laag, de kosten zijn niets of 
nihil en de impact is groot. Het is leren binnen 
een vertrouwde omgeving en vanuit je eigen 
motivatie. 

Deze groepen hebben verschillende momenten 
waarop zij hun kunsten kunnen tonen, namelijk 
op het Open Huis, tussen de proeflessen door en 
bij OC Got Talent. 

Junior Kalveren Gala
Een bezoek aan het Junior Kalverengala in de Stadsschouwburg Utrecht 
staat al jaren in ons activiteitenprogramma. Een happening met 500 
scholieren die samen 87 filmpjes maakten. Onze X2-leerlingen maakten 
mooie filmpjes en hebben daarvoor twee nominaties gekregen in de 
categorie starters. Voor ‘het beste idee’ kreeg de film ‘1975’ van Esther, 
Nora, Jeske en Stella een nominatie en voor ‘beste film’ werd ‘Case closed’ 
van Sophie, Lot, Mia en Eleonora genomineerd.  We zijn trots op de inzet 
en de prestaties van alle expressieklassers!



Haring op OCN
 
In ons eigen theater gaf dhr. B. (Bas) Haring voor NLT-junior-leerlingen klas 
1, 2 en 3 en de NG/NT-leerlingen V4, V5 en V6 een boeiende lezing. Dhr. Haring 
is o.a. bekend van het tv-programma Proefkonijnen. 

‘Hoe zet je je nieuwsgierigheid om in daden?’. Daar ging zijn lezing over. 
Dhr. Haring vertelde over mensen die uit nieuwsgierigheid iets gingen 
onderzoeken en daarna geïnteresseerd raakten in een wetenschappelijke 
studie. Wat onze leerlingen erg aansprak was het voorbeeld over de 
Amerikaanse Jack Andraka die op zijn 14e jaar aan de slag ging om een betere 
test te maken om alvleesklierkanker op te sporen. En met resultaat!
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Vorig jaar hebben we hierover 
gesproken met medewerkers, een 
groep leerlingen, de ouderraad, 
leerkrachten van groep 8 en collega’s 
uit het vervolgonderwijs. Wij hebben 
zo een ideaalbeeld kunnen schetsen. 

Leerlingen krijgen eigentijds 
onderwijs en worden voortdurend 
gemotiveerd en uitgedaagd. Wij 
doen recht aan verschillen in niveau 

Schoolplan voor vier jaar
Waar wil het Oosterlicht staan in 2021? 

en ondersteuningsbehoefte. Elke 
leerling is namelijk uniek. 

Daarbij krijgen de leerlingen meer 
de kans hierover mee te denken en 
leren zij meer verantwoordelijkheid 
te dragen. 

Wij blijven streven naar hoge 
resultaten, maar persoonlijke 
ontwikkeling is even belangrijk. 

Verder willen we álle leerlingen de 
kans geven hun talent te ontwikkelen 
en te onderzoeken op het gebied van 
sport, expressie en bèta & techniek. 
Dat noemen we OC Talent. 

De samenvatting van ons schoolplan 
vindt u op onze website: 

www.oosterlicht.nl  school  
organisatie

De Beer was jarig!
Net als iedereen, is ook onze Beer een keer per jaar jarig! Zijn verjaardag 
vierden wij met alle brugklassers in de aula. Er hingen vlaggetjes en 
kleurige ballonnen dwarrelden in het rond. Het feestje werd geopend 
door drama- en bewegingsonderwijsleraar dhr. Mannak. 

Hij vertelde een spannend verhaal over hoe de Beer eigenlijk 
terechtgekomen is in onze school en welke functie hij heeft. 
Muziekleraar dhr. Van Baars componeerde een ontroerend lied voor 
de Beer. Daarna brak het feest los!

Co-mentoren van de bovenbouw klassen hadden allerlei korte spelletjes 
bedacht en begeleidden de leerlingen. Dat ging voortreffelijk. Onze 
brugklassertjes blonken uit in snelheid, tactiek, doorzettingsvermogen 
en samenwerking. Het was een geweldig spektakel dat de Beer zich 
lang zal herinneren. 

Aan het einde van het feest kregen alle brugklasleerlingen 
een aandenken aan deze onvergetelijke verjaardag van 
onze lieve dikke oude Beer.

https://oosterlichtnieuwegein.nl/school/organisatie
https://oosterlichtnieuwegein.nl/school/organisatie
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Pestvoorstelling
 

Op het Oosterlicht vinden we 
veiligheid belangrijk. We hebben 
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.

In de week van 13 - 17 november 
speelde deze pestvoorstelling voor 
brugklassers. Een voorstelling 
gemaakt door bovenbouwleerlingen 
waarin de hoofdpersoon moest 
kiezen tussen ingrijpen bij het 
pesten van zijn vriend(in) of 
misschien zelf ook gepest worden. 
Dhr. Mannak begeleidt dit project 
al jarenlang vol inzet en energie. 
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. 

Terug in de tijd
 

Nadat de leraren van het vak geschiedenis de 80-jarige oorlog en de 
17e eeuw hadden behandeld, gingen de leerlingen van alle t2-klassen 
en H2a op excursie naar de Bataviawerf in Lelystad. Zij kregen een 
rondleiding op een waarheidsgetrouwe replica van een heus 17e 
eeuws VOC-schip: De Batavia. Ook maakten zij door middel van 
workshops kennis met een aantal aan de scheepsbouw verbonden 
ambachten. 

Tijdens een workshop knopen hebben de leerlingen een 
allemanseind leren knopen en bij de workshop smeden hebben de 
leerlingen zelf een windhaak gesmeed. De overige leerlingen hebben 
tijdens een workshop houtbewerking een eigen beeld gesneden en 
H2a heeft een museum bezocht. 

Na deze excursie is tijdens de lessen Nederlands het Bontekoe-
project van start gegaan. Tijdens dit project werd het 17e eeuwse 
(scheeps)Journaal van Bonte Koe vergeleken met het kinderboek 
‘De scheepsjongens van Bonte Koe’ en de verfilming daarvan. 

Door dit project te laten aansluiten op de lessen geschiedenis en de 
excursie naar de Bataviawerf hebben deze lessen meer betekenis 
voor de leerlingen gekregen; zij ervaarden, voelden, roken en 
beleefden de Nederlandse geschiedenis zelf. 

Schoolgids en informatie 
naar ouders/verzorgers
 

De schoolgids 2017-2018 Oosterlicht Nieuwegein is te 
downloaden op www.oosterlicht.nl. Deze digitale gids is 
geplaatst op de pagina Ouders, onder Praktische Informatie. 
In de schoolgids staat informatie over ons onderwijs, de 
manier waarop onze school in de praktijk werkt en natuurlijk 
nog veel meer. 

Gedurende het schooljaar ontvangt u via uw e-mailadres 
informatie over de klas of het leerjaar waarin uw kind zit.

Op de homepage van onze vernieuwde website vindt u 
nieuwsberichten over het Oosterlicht en in de Kalender vindt 
u de geplande activiteiten voor u en uw kind(eren). 

Voor vragen of meer informatie over correspondentie 
en activiteiten kunt u terecht bij de mentor of de 
sectoradministratie.

https://oosterlichtnieuwegein.nl/ouders/praktische-informatie


Wie kan de hoogste menselijke 
toren bouwen?

Hoogspringen tijdens 
de atletiekdag
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Beachvolleybal bij Down Under

Zo sportief zijn de leerlingen op het Oosterlicht!

Verspringen op 
de atletiekdag

Boogschieten

Horden lopen of vliegen?!

De voetbaltoppers van 
het Oosterlicht Nieuwegein

Waterskiën in de plas bij 
Down Under

Uit de mode
Onze leerlingen van havo 5 CKV, die de module Mode volgen, zijn naar het 
Centraal Museum in Utrecht geweest. Zij zagen veel bijzondere creaties bij 
de tentoonstelling 'Uit de Mode'. Een mooie inspiratiebron voor het eigen 
praktijkwerk. 

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP 
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Onder leiding van leraren mw. 
Janatti, mw. Van den Berg en dhr. 
Van Baars werkt een geweldige cast 
van 50 enthousiaste leerlingen en 
crew van leraren, het komende half 
jaar op dinsdagmiddag toe naar de 
schoolvoorstelling ‘SUPERFOUT’. 

Acteren, dansen, muziek maken, 
decorbouwen, kostuums en grime; 
alles wordt uit de kast getrokken voor 
een absurde, groteske voorstelling 
over het thema ‘volwassenheid’.

Met deze rollercoaster aan beelden, 
ervaringen en spel over volwassen 
gedrag laten we de leerling kritisch 
nadenken over hoe hij/zij eigenlijk 
volwassen wil worden, hoe hun 
ouders volwassen gedrag laten zien 
en of dat wel volwassen is en wat dat 
allemaal nhoudt. En dat alles wordt 
bedekt met een dikke laag humor.

Noteer alvast in uw agenda en mis 
het niet: 4 en 5 april 2018 in het 
Oosterlicht Theater Nieuwegein!

De repetities voor onze nieuwe 
schoolvoorstelling zijn begonnen

‘SUPERFOUT, het zijn net kinderen’

Met je talent aan 
de slag!
 

Met trots presenteren wij met ingang van volgend schooljaar 
OC Talent voor álle leerlingen. 

Iedere leerling krijgt op het Oosterlicht de kans om zijn of 
haar talent te ontdekken én te onderzoeken. Of je nou vmbo, 
havo of vwo doet, in het rooster zijn blokuren ingebouwd. 
Tijdens deze uren gaan leerlingen experimenteren op het 
gebied van sport, expressie en 
bèta & techniek.

Het Oosterlicht staat voor 
Kansen & Zekerheden. 
Voor iedereen.
OC Talent is 
hiervan het 
resultaat.

Peer Mediation
Peer Mediation is conflictbemiddeling 
tussen leeftijdsgenoten. Een aantal OC-
leerlingen heeft hiervoor een opleiding 
gevolgd. Zij werken in duo’s om te helpen 
bij het oplossen van ruzietjes/pesterijtjes 
tussen leerlingen. Natuurlijk zijn zij 
onpartijdig en werken ze vertrouwelijk. 
Ze proberen er samen met de leerlingen 
op school uit te komen. 

Ook dit schooljaar hebben we weer een 
enthousiaste en gedreven groep peer 
mediators!

Bekijk ook: Peer Mediation: the movie

Het verhaal speelt
zich af in een spelshow, 

genaamd SUPERFOUT. De 
kandidaten kunnen 1 ziljoen 

triljard winnen. Een spelshow die 
de realiteit inhaalt met absurde 
personages en idiote vragen over 

de wereld van volwassenen. 
Er gaat van alles mis… 

maar wie gaat er uiteindelijk 
met het geld vandoor?

https://vimeo.com/244974135
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Thema-avond over huiswerk
Antwoorden op vragen over het puberbrein en huiswerk

Hoe krijgt uw kind die Franse woordjes in zijn hoofd? Welke 
voorbereiding werkt bij een wiskundetoets? Hoe wordt een 
samenvatting gemaakt? Plannen, ordenen en overzicht creëren of 
behouden…. Veel leerlingen in de onderbouw hebben er moeite mee en 
veel ouders weten het antwoord ook niet of vinden het lastig om het 
gesprek met hun pubers aan te gaan. 

Tijdens de thema-avond in oktober werden deze vraagstukken 
besproken met de leraren. Ouders/verzorgers kregen  praktische tips 
over helpen bij het huiswerk en het leren bij specifieke vakken.

Wat je als ouder mag verwachten van een puber en hoe een puberbrein 
werkt (of niet) werd uitgelegd door orthopedagoge mw. Swieb. Zij is op 
het Oosterlicht werkzaam vanuit Lyceo, een organisatie gespecialiseerd 
in huiswerkbegeleiding en examentraining. Mw. Swieb gaf bruikbare 
tips die goed ingezet  kunnen worden bij het helpen met huiswerk. 

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje waarbij 
vragen gesteld konden worden en ouders ervaringen uitwisselden. 
De schoolleiding dankt de ouderraad voor het organiseren van deze 
leerzame thema-avond. 

 OR_oosterlicht_nieuwegein 
 Volg ons!

Watertap 
in de school
Hoera, we hebben een watertap 
in school!! Heerlijk fris water 
waarvoor je niet hoeft te betalen. 
Heeft uw kind het al gezien?

Onze hoofdconciërge mw. C. 
(Carola) Jansen van ‘t Land is 
initiatiefnemer van deze watertap. 
Het Oosterlicht bedankt haar 
hartelijk voor haar inspanningen 
hiervoor. 

Oosterlicht Academie

Wij werken al een tijd met een 
lerarenteam aan de ontwikkeling 
van een nieuwe richting binnen onze 
school: de Oosterlicht Academie, 
vwo-onderwijs gericht op slimme 
en nieuwsgierige brugklassers. 
Op de Academie zal aandacht zijn 
voor gepersonaliseerd leren, het 
oefenen van ‘executieve functies’ 
en kritisch leren denken vanuit een 
‘growth mindset’. Zelf doelen stellen 
en feedback ontvangen is op de 
Oosterlicht Academie belangrijker 
dan het leren voor een goed cijfer. 

Met ingang van schooljaar 2018-
2019 starten we met deze nieuwe 
richting in klas 1 vwo. Naast vakken 
is er een keuzeaanbod in bepaalde 
interessegebieden; expressievakken, 

sport, een (extra) taal, techniek/
technologie en filosofie.  

Elke leerling op de Academie maakt 
kennis met de Grieken en Romeinen. 
Leerlingen worden uitgedaagd 
met Cambridge English en ze leren 
onderzoeken bij NLT-junior (Natuur, 
Leven & Technologie).

De bedoeling is dat aan de hand van 
soms ingewikkelde opdrachten een 
andere manier van denken wordt 
gestimuleerd. Leerlingen gaan sneller 
door de stof en dat levert tijd op 
om te ontdekken en te verdiepen. 
Daarnaast maken leerlingen deel uit 
van een community, waarbij ze met 
elkaar deelnemen aan excursies en 
gastcolleges.

De brugklasleerlingen van de 
Oosterlicht Academie hebben een 
heel jaar om te ontdekken of het 
toewerken naar een atheneum- of 
een gymnasiumroute het beste bij  
hen past.

NIEUW!
Vanaf schooljaar 2018-2019

Jij:

Oosterlicht Academie

Hou jij van uitdaging?
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.

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.

Nieuwegein presenteert:

https://www.instagram.com/OR_oosterlicht_nieuwegein/


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! 

Open Avond en Open Huis

De leerlingen van de onderbouw 
basis/kader en tl hebben in de week 
van 6 t/m 9 november meegedaan 
aan “Het Feest van de Techniek”, een 
kennismaking georganiseerd door 
diverse bedrijven en de gemeente 
Utrecht in onze omgeving. Meer dan 
1500 vmbo-leerlingen maken kennis 
met techniek en worden mogelijk 
enthousiast gemaakt voor een 
vervolgopleiding in de techniek.

Voor klas 1 betekende dit een 
expositie op bedrijventerrein Lage 
Weide met een aantal workshops, 
waaronder tapijt leggen, een 
workshop over drones en een 
lasworkshop. 

De leerlingen uit klas 2 zijn op 
expeditie geweest in diverse 
technische bedrijven, waar zij op een 
interactieve wijze meer te weten 
kwamen over het werk in de sector. 
Zo hebben groepen leerlingen 
onder andere Trebbe Bouw, Nedal, 
Warmtebouw, Stukton, Skania, Sika, 
Yaro en Acu bezocht.

De leerlingen vonden het erg 
interessant. Het gaf ze meer inzicht 
in wat techniek nog meer inhoudt. 
En daar is het ons natuurlijk om 
te doen. Van de projectleiding 
vanuit de bedrijven ontvingen we 
complimenten voor de wijze waarop 
de leerlingen werden begeleid én 
hoe onze leerlingen zich hebben 
gedragen. 

Feest van de Techniek

Open Huis 
Oosterlicht Nieuwegein

Vrijdagavond 16 februari 2017 
18.00 – 21.00 uur 
havo/vwo en de 

Oosterlicht Academie (nieuw!)

Zaterdag 17 februari 2017 
10.00 – 13.00 uur
vmbo en tl/havo

Open Avond 

Oosterlicht Vianen

Donderdag 

15 februari 2017 

18.00 – 21.00 uur


