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Stan, 
3e klas theoretische leerweg

Ze leggen hier goed uit
‘Je krijgt veel nieuwe vakken:
wiskunde, biologie, Duits, 
kunst & cultuur…maar ook nog 
rekenen. Dat blijft toch mijn favoriete 
vak. Ik heb aardige leraren. Ze leggen 
goed uit, bijvoorbeeld met een 
powerpoint of fi lmpje. Die zetten ze op 
de ELO, zodat je het thuis ook kunt zien.

We werken best veel met laptops in de 
klas. Je merkt dat de leraren verstand 
hebben van hun vak. Ze zijn enthousiast 
en leggen het zo uit dat iedereen het 
begrijpt. Ze weten wat ik nodig heb.’

Malika, 
3 klas theoretische leerweg

Kunst en cultuur is hier belangrijk. We 
tekenen en spuiten graffi ti en je kan 
meedoen met de musical. Echt gaaf is 
‘chemie in de keuken’. We maken dan 
pizza, cake, hamburgers en mogen 
alles opeten! Maar we eten ook gezond 
hoor. In de kantine verkopen leerlingen 
lekkere broodjes en fruitbakjes.’

Irene, 
2e klas tl/havo

Twee jaar brugklas
‘Ik ben blij dat ik in de brugklas de tijd 
heb om uit te zoeken wat ik kan en leuk 
vind. Dat geeft minder stress. En zo haal 
je straks het diploma dat bij je past. Ik 
moet best wel lang fi etsen, maar dat is 
niet erg. Het Oosterlicht is een knusse 
school. Ik kom van een kleine basisschool 
en kende hier niemand. Maar ik ben snel 
in de groep opgenomen en heb al veel 
nieuwe vrienden!

Kunst en cultuur is hier belangrijk. We 
tekenen en spuiten graffi ti en je kan 
meedoen met de musical. Echt gaaf is 
‘chemie in de keuken’. We maken dan 

alles opeten! Maar we eten ook gezond 

in de groep opgenomen en heb al veel 

Kay, 
3e klas horeca, 
 bakkerij & recreatie

School en voetbal combineren!
‘Ik heb voor het Oosterlicht gekozen, 
omdat ik voetbal bij FC Utrecht. 
Veel topsporters zitten hier op school. 
Door mijn trainingen mis ik nogal wat 
lessen, maar alle leraren houden hier 
rekening mee. Ik word extra geholpen 
met plannen en huiswerk. Ik heb zelfs 
een eigen rooster. De begeleiding
 is echt super!’
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Mees, 
3e klas horeca, 
      bakkerij & recreatie

Minder schriften sjouwen
‘Het is vet dat we met laptops werken. 
Bij opdrachten zie je gelijk of je goed 
bezig bent. Je hoeft niet te wachten 
tot iedereen klaar is. En ik hoef nu ook 
minder schriften te sjouwen. Maar we 
werken ook nog wel uit boeken, hoor.

Er zijn best veel excursies. Elk jaar 
sluiten we af met de activiteitenweek. 
Hoogtepunt in de eerste was voor mij 
het kamp. Na afl oop kende ik iedereen.
Tijdens de maatschappelijke stage 
train ik voetballertjes onder 11 en fl uit ik 
wedstrijden. Dat is echt leuk!’  

We werken    
  hier veel 
   met 
laptops.

Ryan

Mees

Britt

 Brugklaskamp...
het hoogtepunt!

   Ik ben 
    nog nooit 
verdwaald.

Mijn ouders vinden 
het spannender 

dan ik!
5.

6.

8.
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Marit

Je mag 
 jezelf zijn.

5.
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8.

Marit, 
3e klas theoretische leerweg

‘Echt fi jn om op een kleine school te 
zitten. Je kent bijna iedereen. We zijn 
naar een voorstelling over pesten 
geweest. Met de mentor hebben we 
hierover gepraat en een contract 
ondertekend. Pesten gebeurt hier zelden. 
Je mag jezelf zijn. Je mag anders zijn.’

Nieuwe sporten leren
‘Wat ik leuk vind aan de gymlessen is 
dat ze zo afwisselend zijn. Je leert veel 
nieuwe sporten, zoals bodyboarden en 
klimmen. De leraren geven je de tijd om 
in de les je huiswerk te maken. Thuis heb 
ik vaak alleen nog wat leerwerk.’

Ryan, 
2e klas basis/kader/tl    

Best groot, maar dat went snel
‘In de brugklas hadden we op de eerste 
dag een speurtocht door het gebouw. 
Toen wist ik de weg al een beetje. Er 
hangen overal bordjes en de nummers 
zijn heel duidelijk. In het begin geeft het 
niet als je moet zoeken en daardoor te 
laat komt. Maar ik kon alle lokalen zo 
vinden! De school is net verbouwd en 
nog mooier geworden.’’

Britt, 
1e klas basis/kader/tl

‘Toen ik binnenkwam voor de proefl es-
middag voelde het meteen goed. 
Daarom heb ik voor het Oosterlicht 
gekozen en ook omdat ik de proefl essen 
en het Open Huis leuk vond. Mijn 
ouders vinden het spannender dan ik 
dat ik naar de middelbare school ga. 
Natuurlijk vind ik het ook een beetje 
spannend maar ik weet zeker dat ik 
het naar mijn zin ga krijgen en nieuwe 
vrienden ga maken. Ik heb er zoveel zin 
in! ‘

3e klas horeca, 
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CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP 
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woensdag

15 januari
     15.30 – 20.30 uur

2020

14.15 – 15.45 uur

PR

OEFLESSEN Aanmelden via w
w
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.oosterlicht.nl

di. 14 jan.
havo/atheneum, tl/havo, vmbo  

incl. OC talent activiteiten

19.30 – 21.00 uur
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di. 5 nov.

of

di. 21 jan.
     havo/atheneum, tl/havo, vmbo 
            incl. OC talent activiteiten
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