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Oosterlicht College
Het Oosterlicht College in 2021
Missie

 Eigentijds, betekenis

We zijn een brede school met de zekerheid
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christelijke levenshouding.
Persoonsvorming vinden wij belangrijk.
Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn. We
bieden leerlingen kansen. We behalen hoge
onderwijsresultaten. Respect, kwaliteit,
vertrouwen, ambitie en samenwerking zijn
onze kernwaarden.
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Brede scholengemeenschap

Visie
Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en
uitdagend. We streven hierbij naar excellentie:
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we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom,
geven ruimte aan verbreding en verdieping van
talent en bieden leerlingen de geborgenheid om
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leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te
nemen, de dialoog aan te gaan met anderen,
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kritisch en creatief te denken en
te experimenteren.

Nieuwegein
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 Leraren ontwikkelen

professionalite
it

24%

Vianen
Respect

Kwaliteit

Vertrouwen
Gymnasium Atheneum

HAVO

VMBO-T

VMBO-K

hun

De basis is op or
de. We benutten
onze profession
ele
ruimte ten volle.
We leren van en
met elkaar. We vi
nden
onze eigen weg in
talentontwikkelin
g en professional
isering, waarbij we
niet alleen werke
n aan vakinhoude
lijke,
maar ook aan pe
rsoonlijke ontwik
keling. Er heerst
een
aanspreekcultuur
binnen de hele sc
hool. De schoolle
iding schenk t vert
rouwen, inspireer
t en faciliteert.
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Ambitie

verantwoordeli
jk

heid

len eigen

We geven leerlin
gen ruimte om vo
rm te geven aan
hun
eigen leerproces
, doelen te stelle
n en beredeneer
de
keuzes te maken
. Zelfreflec tie vind
en we daarbij cruc
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Onze kernwaarden

Samenwerking

 Leerlingen ontwikke

VMBO-B

 Hoge kwaliteiis bot vengemiddeld in alle af-
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we verwoorden binne
teitszorg
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We houden controle do
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