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Oosterlicht College
Missie

We zijn een brede school met de zekerheid
van goed onderwijs vanuit een open
christelijke levenshouding.
Persoonsvorming vinden wij belangrijk.
Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn. We
bieden leerlingen kansen. We behalen hoge
onderwijsresultaten. Respect, kwaliteit,
vertrouwen, ambi�e en samenwerking zijn
onze kernwaarden.

Visie op cultuur

Op het Oosterlicht College krijgen alle
leerlingen een brede oriënta�e op
meerdere kunstdisciplines door te zien en
te doen. Kunst en cultuur lee� in de school.
Laagdrempelig met kwaliteit, in consistente
leerlijnen, met professionele middelen en
door hechte binnen- en buitenschoolse
samenwerkingen. We dagen leerlingen uit
om eigen verantwoordelijkheid te nemen,
de dialoog aan te gaan, kri�sch en crea�ef te
denken en te experimenteren.
Jaarlijks staat iedere leerling in de onderbouw
op het podium, ziet een (professionele)
voorstelling, gaat naar een museum, neemt
ac�ef deel aan een project of workshop én
volgt het programma van OC Talent.
Leerlingen uit de bovenbouw kunnen voor het
eindexamen een kunstvak kiezen.
Alle leerlingen kunnen deelnemen aan diverse
kunstklassen.

Kunst- en Cultuureducatie op het OCN

Ambities voor 2022

• Cultuureduca�e in alle vakken
Alle leraren zijn zich bewust van de
mogelijkheden van kunst en cultuur binnen hun
vak. De cultuurcommissie inspireert en ondersteunt
de leraren. We s�muleren professionalisering. Een
goed cultuuroverzicht draagt bij aan het ontdekken
van crossovers en verbindingen tussen vakken.
We s�muleren samenwerking en gezamenlijke
projecten.

• Eindexamenvakken
Meer leerlingen kiezen voor een kunstvak in de
bovenbouw. Dat vraagt om diepgang en uitdaging
in de onderbouw binnen en buiten de les. Betere
voorlich�ng en meer aandacht voor pr. Verder
brengen we verdieping aan door de programmering
van U-Talent beeldend en drama.

• Vervolgonderwijs
Leerlingen maken we meer bewust van de waarde
van kunst- en cultuureduca�e en de mogelijkheden
binnen het vervolgonderwijs. Dit vraagt om een
goede samenwerking van cultuurcoördinator en
decaan enerzijds, en de school en de mbo’s, hbo’s en
universiteiten anderzijds.

• OC Talent
OC Talent ontwikkelt zich tot de eyecatcher van de
school. Alle leerlingen ontdekken, verbreden en
verdiepen hun talent op het gebied van sport, expressie
en bèta & techniek. In jaar 1 kiest iedere leerling een
workshop uit elk van de drie rich�ngen; in jaar 2 en 3
kan de leerling kiezen voor verbreding of verdieping.
We ontwikkelen het concept en geven veel ruimte en
aandacht aan inhoudelijke ontwikkeling.

• Extra-curriculair - Kunstklassen
Leerlingen van alle niveaus hebben de
mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in de
atelierklas, de theaterklas, de schoolband of de
dansklas. Deze kunstklassen moeten meer naar
buiten treden om aan populariteit te winnen.

• PR en communica�e
De culturele ac�viteiten binnen en buiten de
lessen brengen we beter voor het voetlicht bij
leerlingen, ouders, collega’s en stakeholders.
Samen met leerlingen onderzoeken we nieuwe
communica�emiddelen.

