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Vianen gaat
verbouwen
Nieuwe website
Oosterlicht College

Succesvol van start



Oliebollen, 
snert en paarden 
Op de dag dat Vianen ruikt naar oliebollen, 
snert en paarden zijn de leerlingen van het 
Oosterlicht College Vianen vrij. Zij vieren de 
paardenmarkt, maar wat doen de leraren 
eigenlijk op zo’n dag?

De studiedag wordt door de leraren 
gebruikt om met onderwijszaken bezig 
te zijn. Er worden workshops gegeven, 
we leren van elkaar en zijn bezig met 
onderwijsverbeteringen én -vernieuwingen. 
Natuurlijk stonden er voor de collega’s ook 
oliebollen klaar. De studiedag eindigde ’s 
middags, zodat er voor de Viaanse bewoners 
onder ons nog tijd was om naar de 
paardenmarkt te gaan.

In de afgelopen maanden zijn er veel werkweken en 
introductieactiviteiten geweest: het survivalkamp 
bij ’t Wilgje en de brugklaskampen. We hebben veel 
enthousiaste verhalen gehoord van leerlingen en 
leraren en niet alleen over het prachtige nazomerweer! 

De introductieweek voor leerjaar 1 is afgesloten 
met een trommelsessie op het binnenplein. Alle 
brugklassers heb ‘s morgens druk geoefend en ‘s 
middags ging het dak eraf. Voor alle ouders werd er 
flink op los getrommeld. Een mooie manier om de 
introductie af te sluiten.

Succesvol 
van start

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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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

Het Oosterlicht wil het beste uit 
uw kind(eren) halen. Een gezonde 
leeromgeving zorgt ervoor dat 
leerlingen lekker in hun vel zitten. 
Dit is goed voor de onderwijs-
prestaties, voor het sociale klimaat op 
school en zorgt voor minder lesuitval.

Tijdens de lessen bewegings-
onderwijs stimuleren we een actieve 
leefstijl.  De leerlingen maken 
kennis met een grote diversiteit 
aan sporten. Ze leren samenwerken, 
omgaan met tegenslagen en hun 
weerbaarheid te verhogen. Binnen 
deze lessen besteden we meer 
aandacht aan de relatie bewegen 
en caloriegebruik. Ook wordt er een 
conditietest afgenomen, waardoor 
leerlingen een beter beeld krijgen 
van hun eigen conditie. 

In de lessen biologie krijgen de 
leerlingen les over gezond eten met 
de schrijf van 5. We onderzoeken de 
mogelijkheden om dit lesprogramma 
uit te breiden. 

Daarnaast is een gezonde 
schoolkantine van belang, want 
voldoende bewegen in combinatie 
met gezond eten, draagt bij aan 
een gezonde leefstijl. De kantine 
heeft een facelift gekregen. Er zijn 
gezonde producten te koop zoals 
bruine broodjes-gezond, kipfilet, kaas, 
fruit, wraps, tosti’s en smoothies. 

Extra leuk is dat deze heerlijke 
producten worden gemaakt door 
de leerlingen van HBR en verkocht 
door leerlingen van E&O. We breiden 
volgend schooljaar het assortiment 
nog verder uit wanneer we de 
nieuwe kantine op het vernieuwde 
binnenplein in gebruik nemen. 

Vanaf het begin van dit schooljaar 
is het aanbod in de automaten 
verbeterd. Deze zijn nu ingericht 
volgens ‘niveau zilver’ van het 
voedingscentrum. Op de opvallende 
plaatsen in de automaten staan 
betere keuzes. Evenals op onze 
locatie Nieuwegein realiseren we 
een watertappunt waar leerlingen 
op termijn zelf hun water kunnen 
tappen.

Zo werken we stap voor stap naar 
een gezonder schoolklimaat!

Stap voor stap gezondere school

https://www.oosterlichtvianen.nl/school/organisatie
https://www.oosterlichtvianen.nl/school/organisatie


Eerder informeerden wij u al over de 
verbouwing van ons schoolgebouw. 
We houden u ook via deze 
nieuwsbrief graag op de hoogte van 
de voortgang. 

Wel meer ruimte, niet meer 
leerlingen
De school wil niet meer leerlingen, 
maar meer ruimte om ons onderwijs 
te realiseren. De school wordt 
uitgebreid met 2715 nieuw te bouwen 
vierkante meters.
 
Waarom uitbreiden?
Voldoende lokalen in één gebouw
Momenteel geven we op vier 
verschillende locaties les: het 
hoofdgebouw, het pleingebouw, 
de Wiekslag (basisschool naast 
onze school) en Sportcentrum 
Helsdingen (dramalessen). Wanneer 
de nieuwbouw klaar is, zijn we af van 
pendelende leerlingen en leraren 
waardoor we een beter overzicht 
hebben op alles wat gebeurt. 
Daarnaast krijgen de profielen in 
het vmbo: Zorg & Welzijn (Z&W) 
Economie & Ondernemen (E&O) en 
Horeca, Bakkerij en Recreactie (HBR) 
de ruimte die nodig is om goede 
en aantrekkelijke praktijklessen te 
geven. 

Genoeg pauzeruimte
Voor leerlingen en medewerkers is 
het wenselijk dat we teruggaan naar 
dezelfde lestijden en dat onderbouw 
en bovenbouw weer gezamenlijk 

Oosterlicht Vianen gaat verbouwen 
pauze houden. Het nieuwe ontwerp 
heeft hierin voorzien. 

Beter binnenklimaat
Een gebouw met een beter 
binnenklimaat waarin de 
luchtkwaliteit wordt verbeterd 
en de temperatuur op warme en 
koude dagen overal in het gebouw 
aangenaam is. 

Kunst & Cultuur- vleugel
Het Oosterlicht Vianen heeft een 
cultuurprofiel. Dat willen we 
optimaal tot zijn recht laten komen 
na de verbouwing. De vakken drama, 
muziek en beeldende vorming 
krijgen een eigen domein waar deze 
vakken bij elkaar geplaatst worden 
om meer samenwerking en een 
betere afstemming in de toekomst te 
hebben. 

Beter op de toekomst voorbereid
Gebruik van ICT (informatie-
technologie) is niet meer weg te 
denken. Leerlingen hebben een eigen 
device bij zich en onze infrastructuur 
moet hierop ingericht zijn. Verder 

leert de ervaring dat we steeds meer 
overstappen naar digitale toetsing 
zoals nu al he geval is bij de examens 
van basis- en kader. Een toetslokaal 
dat hierop is ingericht biedt dan ook 
de mogelijkheid om voor alle vakken 
digitale toetsen aan te bieden. 
 
De voorbereidingen voor dit 
bouwproject zijn al in volle gang. 
Met behulp van ontwerpgroepen 
hebben de architect, medewerkers 
en leerlingen (leerlingenraad) 
meegedacht over het huidige 
ontwerp. Via een klankbordgroep 
willen we de (toekomstige) 
omwonenden op de hoogte stellen 
van de bouw en vragen we naar hun 
mening.  

De verbouwing zal moeten 
plaatsvinden terwijl de school volop 
in bedrijf is. Wij zullen er alles aan 
doen om onze leerlingen hier zo 
min mogelijk hinder van te laten 
ondervinden. Het zal soms even 
doorbijten worden, maar daarna 
hebben we een moderne school die 
op haar toekomst is voorbereid. 

De schoolgids 2017-2018 Oosterlicht Vianen 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.

Schoolgids en informatie naar ouders/verzorgers
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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

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

Colofon
OosterlichtFlits is een compilatie van 
(website-) nieuwsberichten voor ouders/
verzorgers van leerlingen van het Oosterlicht 
College Vianen. 

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.

Na de eerste herfststorm(en) met veel regen en wind zijn we op weg naar 
misschien wel een echte winter!

Onze leerlingen komen soms van ver. Op de fiets, met de bus, maar sommigen 
worden ook met de auto gebracht. De Uithoflaan is inmiddels een route 
voor bouwverkeer, de bewoners die bij school wonen willen naar hun werk. 
Het is een drukte van jewelste op de Uithoflaan! Om opstoppingen en soms 
gevaarlijke situaties te voorkomen, willen we u vragen om uw auto niet op de 
Uithoflaan stil te zetten. De ‘kiss and ride’ is een plek achter de school, die vlak 
bij de bouwplaats ligt. Vanwege de bouw is daar nu niet/nauwelijks ruimte.

Bij Sportcentrum Helsdingen is voldoende parkeerplek. Brengt u uw kind met 
de auto, rijd dan hier naartoe. Van daaruit is uw zoon en/of dochter zo op 
school. Voor ophalen geldt hetzelfde. Onze hartelijke dank.

‘Kiss and ride’


