Vraag en antwoord over (tl/havo) onderwijs op het Oosterlicht College Nieuwegein
Beer: Het kunstwerk De Beer, dat bij onze ingang ligt, is een mysterie! Er bestaat een geheime groep mensen, die bij
hoge uitzondering leerlingen en medewerkers toelaten in De Beer. Deze mensen hebben iets bijzonders gedaan of
ervaren. De Beer houdt zichzelf goed schoon.
Begeleiding: in onze basisondersteuning is er zorg voor leerlingen met achterstanden, faalangst, dyslexie en
dyscalculie. Wanneer er meer of meer gecombineerde zorg nodig is, dan werken wij met diverse externe partijen
samen (Geynwijs, Kentalis, Leerplicht van de gemeente, Movactor, e.d.)
Duur van de lessen: Onze lessen duren 50 minuten. Soms heb je twee lessen van hetzelfde vak achter elkaar
(blokuur)
Grootte klassen: in de tl-havo onderbouw zijn de klassen maximaal 30 leerlingen.
Huiswerk: Sommige leerlingen zijn gewend om op de basisschool al huiswerk te hebben. Bij ons op school is er vaak
voor elk vak huiswerk. Tijdens de tl/havo-lessen kan er al aan het huiswerk gewerkt worden. Huiswerk bestaat uit
opdrachten maken en stof leren. Om dit allemaal goed te kunnen doen, moet je dus goed leren plannen. Daar
helpen we je bij: de mentor en de leraren doen dit. Het is ook erg fijn als je ouders je hier in het begin mee helpen.
Laptop: in schooljaar 2020-2021 werken al onze klassen 1 en 2 met een laptop. De leerling heeft WIFI toegang op
school. Naast de laptop gebruiken we ook de boeken die bij een vak horen. Deze combinatie zorgt ervoor dat we op
alle niveaus kunnen uitdagen. De laptop moet wel aan bepaalde eisen voldoen en kan via een van onze
samenwerkingspartners gekocht worden. Het staat de ouders vrij om er zelf een aan te schaffen, let dan wel op de
vereisten. Op de kennismakingsavond voor nieuwe brugklassers ontvang je hierover meer informatie.
Lesuitval: ook bij ons komt lesuitval voor. Daar zijn verschillende redenen voor, zo heeft een leraar recht op scholing,
verlof en ontwikkeltijd. Ook komt ziekte voor. Wanneer vooraf bekend is, dat een leraar er niet is, dan worden de
lessen opgevangen door onze invalkrachten en/of andere leraren. Er zijn invallessen beschikbaar met extra
Nederlands, Engels, rekenen en vaak ook van de vakles zelf. Wij voldoen aan de wettelijke onderwijstijd in elk
leerjaar.
Loting: op de tl/havo-onderbouw (en ook op de havo/vwo-onderbouw) wordt in schooljaar 2019-2020 voor
schooljaar 2020-2021 niet geloot.
Pauzes: er is een korte eerste pauze - van 15 minuten - en een langere lunchpauze van 20 minuten. De pauzes van
vmbo en tl/havo vallen niet tegelijk met die van havo/vwo en de Oosterlicht Academie. Zo houden we het
overzichtelijk en veilig.
Tweetalig onderwijs; waarom het Oosterlicht hier niet voor kiest: Tweetaling onderwijs geven betekent dat meer
dan 70% van de lessen in het Engels zou moeten worden gegeven door iemand die het als moedertaal (native
speaker) beheerst of een near-native speaker is. Omdat leerlingen uiteindelijk examen doen in het Nederlands,
kiezen wij niet voor tweetalig onderwijs. Het examenprogramma voor de TL start immers al in klas 3 en op de havo
in klas 4! Onze leerlingen doen het goed bij Engels: het gemiddelde cijfer ligt boven het landelijk gemiddelde!
Op de havo, vwo en Oosterlicht Academie kun je Cambrigde English (versterkt Engels) volgen.
Attentie: dit overzicht wordt aangevuld n.a.v. vragen die ons bereiken. Kijk ook op www.oosterlicht.nl.
Veel antwoorden op u/je vragen worden daar beantwoord. Op onze site, bij Contact, geven wij je/u de
mogelijkheid vragen te stellen.
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