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Inzet leerlingen klas 3 in de schoolkantine
Zo-vital verzorgt bij ons op school de gezonde 
schoolkantine. In periode 2 hebben elke dag twee 
leerlingen uit verschillende BK3 klassen hierbij geholpen. 
Nu periode 3 is begonnen, is er ook voor de schoolkantine 
een nieuw rooster. Op donderdag wordt T3B ingezet. 
De overige dagen worden opnieuw de BK3-klassen ingezet. 
Er zijn goede afspraken gemaakt met de betreffende 
klassen:
•  Op het OC vinden we gezonde voeding belangrijk; je 

voelt je fitter en hebt meer energie.
•  Door mee te helpen word je je bewuster van gezonde 

voeding en helpt het je bij het maken van gezonde 
keuzes.

•  Je leert diverse snijtechnieken, hygiëne en veiligheid 
 en  de logistiek in een keuken.

• Je denkt mee over het aanbod in de schoolkantine.
• Je wordt maximaal 1 keer per periode ingezet. 
•  Je begint het 2e uur. Tijdens het 4e uur ben je klaar 

en ga je terug naar de les.
•  Je hebt op een andere tijd pauze, zodat je in de pauze 

ook mee kan helpen.
• Als je er niet bent, sta je absent. Het is dus verplicht.
•  Toetsen gaan voor! Als je ingeroosterd staat, ga je 

niet als je een toets hebt.
•  TL-klassen mogen de uren schrijven voor 

maatschappelijke stage.

Mw. F. (Francis) Wagenaar van Zo-vital 
(ocv-zovital@oosterlicht.nl) is contactpersoon
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De proeflessen waren dit jaar een 
groot succes. Veel leerlingen uit groep 
8 van verschillende basisscholen 
hadden zich ingeschreven voor de 
lessen. 
De leerlingen hebben onder andere 
kennis gemaakt met de vakken Frans, 
wiskunde en beeldende vorming. Toch 
wel anders dan op de basisschool, 
even wennen voor ze! Voor de ouders 

was er een voorlichting waarbij 
zij informatie over het voortgezet 
onderwijs op het Oosterlicht College 
Vianen kregen. 
Terwijl de leerlingen de lessen 
volgden, kregen de ouders na de 
voorlichting een rondleiding door 
de school. Na afloop ontmoetten ze 
elkaar weer op het benedenplein. 
Weer een ervaring rijker!

Proeflessen
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www.facebook.com/OosterlichtCollege

oosterlicht_college_vianen 

Met regelmaat plaatsen wij nieuwsberichtjes op onze 
website Oosterlicht.nl. Ook gebruiken wij Facebook en 
Instagram. In de Kalender via het Snelmenu op onze website 
vindt u de activiteiten die de komende tijd zijn gepland. 
Volgt u ons ook?  

Oosterlicht op social media
Social Media

L O G O  C O L L E C T I O N

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

Dit jaar was het weer volop 
drukte en gezelligheid tijdens 
ons Open Huis. We hebben veel 
groep 7 en 8-leerlingen gezien, die 
nieuwsgierig en enthousiast door 
onze school liepen.
We zijn dit jaar extra trots om 
ons mooie schoolgebouw aan de 
bezoekers te kunnen laten zien. 
Na een lange tijd van verbouwen 
staat er een prachtig, ruim en licht 
gebouw voor de leerlingen en de 
medewerkers. Dat willen we graag 

aan de buitenwereld laten zien. 
Leraren vertelden tijdens het Open 
Huis over hun vak, onze leerlingen 
hielpen bij de rondleidingen en 
de bezoekers zagen onze school in 
bedrijf. 
Na afloop van het bezoek aan het 
Open Huis kregen we veel positieve 
reacties. Dat is natuurlijk fijn om te 
horen! Wij zijn ontzettend trots op 
alle leerlingen die zich enorm 
hebben ingespannen om het Open 
Huis, de informatieavond en de 

proeflessen zo’n enorm succes te 
hebben gemaakt. Ook bedanken wij 
de leden van onze ouderraad voor 
hun hulp bij deze evenementen. 

Op 12 maart moeten de leerlingen 
van groep 8 een keuze voor het 
voortgezet onderwijs hebben 
gemaakt. We heten ze graag van 
harte welkom op het Oosterlicht 
College Vianen!

Open Huis 15 januari
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In september 2020 start het 
Oosterlicht College Vianen met een 
vakhavo. Leerlingen kunnen hun 
havodiploma bij ons halen in de 
profielen Economie & Maatschappij 
en Natuur & Gezondheid. 
De havo op het Oosterlicht College 
Vianen onderscheidt zich van de 
‘reguliere’ havo’s. We bieden een 
vakhavo aan waar de leerlingen 
naast kennis (theoretisch) ook 
praktijkervaring op zullen doen. 
Binnen de vakhavo leren onze 

leerlingen in moderne, professionele 
praktijkruimtes. Buiten de school 
ervaren ze hoe het is op de werkvloer. 
We maken deel uit van een netwerk 
van gemeente, bedrijven en 
zorginstellingen in de regio. Het 
diploma dat een leerling op onze 
vakhavo haalt, zal hetzelfde diploma 
als een diploma van een ‘reguliere’ 
havo zijn. Mét een streepje voor; 
praktijkervaring als ticket voor het 
HBO.

Havo bovenbouw

Alle leerlingen van leerjaar 1 hebben 
op donderdag 30 en vrijdag 31 
januari deelgenomen aan het 
tweedaagse Globalandproject, een 
spannend simulatiespel over de 
maatschappij en de wereld.
Het project stond in het teken van 
de virtuele wereld die Globaland 
heet. De leerlingen vormden in 
groepjes de nieuwe leiders van 
de landen en hun taak was om de 
situatie in hun land te verbeteren 
door allerlei actieve praktische 
opdrachten. Zo zongen ze een rap 
of lied, voerden ze een toneelstuk 
uit of vertelden ze een verhaal door 
middel van een lego bouwwerk. 
Alle opdrachten gingen over 
mondiale problemen zoals oneerlijke 
handel, vrouwendiscriminatie, 
vluchtelingenproblematiek, 
honger en armoede in de wereld. 
Tijdens de opdrachten konden de 
leerlingen fictief geld verdienen, 
de zogenaamde Globa’s, en 

daarmee konden ze de ministeries 
verbeteren en de bevolking tevreden 
houden. Het project werd feestelijk 
afgesloten op het benedenplein met 
een prijsuitreiking voor de beste 
groepen. 
Het doel van dit project is de 
leerlingen bewust maken van 
armoede en onrecht in de wereld. 
Leerlingen leren zo ook zelfstandig 

werken in groepen, brainstormen 
en discussiëren, creatief denken 
en werken, keuzes maken en 
reflecteren. Het was leuk om te 
zien dat leerlingen enthousiast 
deelnamen aan het project.  
Het Globaland project is onderdeel 
van Stichting Cross Your Borders. 
Meer informatie is te vinden op 
www.crossyourborders.nl

Onderwijsproject Globaland

Nieuwe anti-pest 
coördinator
Vanaf heden hebben wij op het Oosterlicht 
Vianen een nieuwe anti-pest coördinator, 
mw. M. (Magdeleen) Hengeveld. 
U kunt mw. Hengeveld bereiken via 
m.hengeveld@oosterlicht.nl.



Onze redactie ontving een enthousiast verslag 
van OCN-sectorassistente mw. B. (Bianca) 
Duncker over de Wintersportwerkweek. 

We zijn weer terug van vier dagen ski en 
snowboard plezier in het skigebied van 
Gerlitzen in Oostenrijk. Wat hebben we met 
onze 51 leerlingen uit het vmbo, havo en 
vwo van onze beide locaties genoten van de 
zonovergoten pistes.  De sneeuw had iets 
beter gemogen, maar dat heeft de pret niet 
kunnen drukken!
Vier intensieve dagen op de latten of 
snowboard, gevallen, gerollebold in de 
sneeuw, gebowld, onze hersens gekraakt op 
de Pubquiz, het was het allemaal dubbel 
en dwars waard. Er zijn deze dagen weer 
genoeg Wiener schnitzels, Kaiserschmarrns, 
Apfelstrudels, Pommes en andere 
Oostenrijkse lekkernijen gegeten. 
Dit hadden we qua energie voor 
op de piste ook echt wel nodig. De 
leerlingen, Hotel Schluga, Pouw 
busvervoer en Manders Travel waren 
geweldig. 

Iedereen bedankt voor de leuke 
Wintersportwerkweek! Volgend jaar 
weer?

Skiplezier met het Oosterlicht 
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Vakantierooster 2020-2021
Altijd leuk om vakantieplannen te maken, toch? Voor volgend schooljaar geldt het onderstaande vakantierooster: 

A L P E  1. 9 11 m

Herfstvakantie za 17 t/m zo 25 oktober 2020
Kerstvakantie za 19 december 2020 t/m zo 3 januari 2021
Voorjaars-/krokusvakantie za 20 t/m zo 28 februari 2021
Goede Vrijdag vr 2 april 2021
2e Paasdag ma 5 april 2021
Koningsdag en volle week vrij za 24 t/m 30 april 2021
Mei-/tulpvakantie incl. Bevrijdingsdag za 1 t/m zo 9 mei 2021
Hemelvaart en dag aansluitend do 13 en vr 14 mei 2021
2e Pinksterdag ma 24 mei 2021
Zomervakantie za 17 juli t/m zo 29 augustus 2021
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Internationaliseringsproject Roemenië
Het Oosterlicht College Vianen heeft 
zich ten doel gesteld iedere leerweg 
een internationaliseringservaring 
aan te bieden. We leven in een 
wereld waarin grenzen vervagen 
en de wereld toegankelijker wordt 
voor iedereen. Onze economie 
en samenleving is hierop 
toegerust. Wij denken dat een 
internationaliseringservaring voor 
leerlingen op een positieve manier 
bijdraagt aan hun ontwikkeling en 
visie op de samenleving. 
In de laatste week van januari heeft 
een groep vmbo-leerlingen van 
Zorg & Welzijn een uitwisseling 
gehad met een Roemeense school 
in Reghin. De leerlingen logeerden 
bij gastgezinnen en hebben zo 

kennisgemaakt met de Roemeense 
cultuur en gewoontes. Ook de 
vergelijking tussen onze school 
en die in Roemenië heeft de 
leerlingen veel gebracht. Zo hebben 
onze leerlingen lessen economie, 
scheikunde en Engels gevolgd op 
het Petru Maijor College en zijn ze 
op diverse excursies geweest in de 
omgeving van de school. 
In de tweede week van februari 
kwamen de Roemeense leerlingen 
naar Vianen en hebben zij het 
Nederlandse schoolleven ervaren. 
Bijvoorbeeld met de fiets naar 
school gaan is voor ons heel gewoon, 
maar niet voor een Roemeense 
scholier. Ze hebben lessen Engels, 
Frans en Nederlands gevolgd op 

het Oosterlicht. Ook hebben de 
leerlingen met elkaar gekookt in het 
nieuwe Zorg & Welzijn lokaal. 
Daarnaast hebben de leerlingen 
een bezoek gebracht aan Stadion 
Galgenwaard. Hier werd de speciale 
samenwerking tussen FC Utrecht en 
het Oosterlicht College uitgelegd.  
Tot slot hebben we onze Roemeense 
gasten meegenomen voor een dagje 
Amsterdam. 
Tijdens de uitwisseling hebben de 
leerlingen heel veel Engels gesproken 
en hebben ze vriendschappen 
gesloten voor het leven. Een 
waardevolle ervaring!  



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.

OC Musical Tarzan
Dit schooljaar zal de musical Tarzan 
te zien zijn op het Oosterlicht College 
Vianen. 
De audities voor de Musical zijn 
geweest, de rolverdeling is gedaan en 
er wordt al druk gerepeteerd. 
Ron Link, de Tarzan van de musical 
die van 2007 tot 2009 in het AFAS 
Circustheater Scheveningen te zien 

was, komt op dinsdag 24 maart voor 
de tweede keer onze school bezoeken 
om de leerlingen te helpen en te 
voorzien van tips om de OC musical 
tot een succes te maken. De musical 
zal aan het einde van het schooljaar 
te zien zijn. Houd de agenda op 
de website in de gaten voor de 
definitieve datum.

Gezocht: actief betrokken 
ouders
De MR (medezeggenschaps-
raad) is op zoek naar nieuwe 
ouders/verzorgers die 
aansluiten en meedenken en 
advies geven over schoolbeleid. 
Momenteel zitten er drie 
ouders uit Nieuwegein in de 
MR en zou heel waardevol zijn 
als ook een ouder/verzorger 

uit Vianen zou aansluiten! 
De afgelopen vergadering(en) 
hebben we het onder andere 
over de lessentabellen, 
het vakantierooster en 
overgangsnormen gehad. 
Wilt u graag actief betrokken 
zijn bij schoolbeleid of mocht 
u interesse hebben, mail 
dan naar onze MR-voorzitter 
j.ahsmann@oosterlicht.nl voor 
meer informatie of om een 
keer aan te sluiten. 

Valentijnsactie 
Leerlingen van klas 3 Economie & 
Ondernemen hebben voor OCV een 
leuke Valentijnsactie georganiseerd. 
De week voorafgaand aan vrijdag 
14 februari konden leerlingen en 
medewerkers een roos of snoepjes 
kopen en een liedje aanvragen.  
De leerlingen hebben de acties zelf 

bedacht, flyers gemaakt, de promotie 
hiervoor gedaan en hun spullen 
verkocht. Vrijdag 14 februari zijn 
veel leerlingen en medewerkers 
verrast met een mooie roos en zakje 
hartsnoepjes of een mooi lied dat in 
de pauze gedraaid werd. 


