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Havo bovenbouw 
in aantocht
 

In september 2020 start het Oosterlicht College Vianen 
met een havo bovenbouw. Hiermee bieden we onze 
leerlingen de mogelijkheid om hun havodiploma in 
Vianen te halen. We zijn heel trots dit te kunnen gaan 
aanbieden. 

Dit schooljaar is de schoolleiding, tezamen met een 
team van leraren, gestart met het ontwikkelen van de 
plannen voor de havo bovenbouw. Die plannen worden 
in 2019-2020 verder vormgegeven. De leerlingen 
die nu in de tweede klas zitten en volgend jaar een 
overgangsbewijs hebben naar klas 3 havo, hoeven in 
2020-2021 dus niet meer ‘de brug over’ naar Oosterlicht 
College Nieuwegein, maar blijven op hun eigen, 
vertrouwde school in Vianen.

De afgelopen tijd ontvingen we al veel enthousiaste 
reacties op deze nieuwe ontwikkeling. We houden u 
op de hoogte en mocht u vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de schoolleiding.

Motivatie-
training voor 
onze leerlingen
In de tweede helft van dit schooljaar 
is de motivatietraining voor leerlin-
gen gestart. De training heeft als 
doel te achterhalen waarom leerlin-
gen niet (zo) gemotiveerd zijn voor 
sommige vakken of voor school in het 
algemeen. Op een actieve, speelse 
manier onderzoeken we samen met 
de leerlingen hoe zij weer meer zin in 
school kunnen krijgen.

De training wordt gegeven door 
externe trainers. Zij zijn gespeciali-
seerde therapeuten op dit gebied. Als 
de resultaten van de training positief 
zijn, wordt deze waarschijnlijk vol-
gend jaar weer aangeboden. 

Mocht u hierover meer willen weten, 
neemt u dan contact op met de 
zorgcoördinator mw. L. Stekelenburg 
(l.stekelenburg@oosterlicht.nl). 

Trots
 
Volgend schooljaar verwelkomen wij weer veel nieuwe 
brugklasleerlingen. Dat groep-8-leerlingen en hun 
ouders kiezen voor het Oosterlicht vervult ons met trots. 

Alle eerste klassers gaan, evenals de brugklassers van 
dit jaar, aan de slag met een eigen laptop die naast de 
schoolboeken wordt gebruikt. Nieuw is dat wij volgend 
schooljaar OC Talent Uren gaan geven waarin leerlingen 
uitgedaagd worden op het gebied van sport, expressie, 
bèta & techniek. Wij zetten ons, net als voor uw kind, in 
om er een fijne middelbare schooltijd van te maken. 
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Verbouwing vordert gestaag
Hoogste punt bereikt
Op vrijdag 5 april jl. bereikte de 
verbouwing van onze school het 
hoogste punt. Deze mijlpaal lieten 
we niet ongemerkt voorbij gaan. 
De leerlingen werden die dag in 
de les getrakteerd op een lekkere 
koek. In de middag waren alle 
medewerkers, werknemers van de 
aannemer en overige betrokkenen 
bij de bouw aanwezig om het glas 
te heffen en de vlag te hijsen op 
het hoogste punt. 
 
Verbouwen met de ‘winkel’ open 
Na een lange aanlooptijd is 
er vlak voor het einde van het 
vorig schooljaar gestart met 
de bouwwerkzaamheden. 
Terwijl er wordt gebouwd op 
een klein bouwperceel gaat 
het onderwijsproces gewoon 
door. We zijn blij met de goede 
samenwerking tussen aannemer 
en school. De werkzaamheden 
worden in goede banen geleid. 
Het vereist veel flexibiliteit van 
onze medewerkers en de 

leerlingen om de school normaal 
draaiend te houden tijdens de 
verbouwing. 
 
Een mooi vooruitzicht
Het vooruitzicht is een mooi, op 
de toekomst gericht gebouw 
dat is afgestemd op onze visie 
op onderwijs. Voor onze vwo, 
havo en vmbo tl zijn dat meer 
mogelijkheden voor zelfstandig 
werken, studeren en digitaal 
leren. We creëren veel ruimte 
voor werkplekkenstructuur (stilte 
ruimtes) en een vleugel voor 
Kunst & Cultuur.

Voor het ‘vernieuwd vmbo’ komt 
er meer ruimte voor onze drie 
beroepsprofielen: 

Economie en Ondernemen (E&O) 
krijgt een moderne kantoortuin. 
Een echte winkel met etalages 
biedt de leerling de mogelijkheid 
om bij het project ‘Jong 
Ondernemen’ hun ondernemende 
vaardigheden te oefenen.  

Horeca Bakkerij en Recreatie  
(HBR) wordt uitgebreid met 
een moderne ruime bakkerij. 
Daarnaast komt er een prachtig 
restaurant waar we gasten 
kunnen ontvangen en een 
modern toegeruste grootkeuken.

Zorg en Welzijn (Z&W) Op 
een ruim  ‘zorgplein’ kunnen 
vaardigheden worden geoefend. 
Ook is er aandacht voor de 
persoonlijke verzorging van 
gasten en medeleerlingen in deze 
ruimte. In een moderne keuken, 
waar met inductie gekookt 
wordt, leert men koken voor 
diverse doelgroepen. Onze gasten 
worden ontvangen in een mooi 
restaurant.

Leerlingen ontwerpen 
buitenplein
De leerlingen Z&W mogen 
nadenken over het nieuwe 
buitenplein. In de lessen Z&W 
hebben de leerlingen de opdracht 
gekregen een ontwerp te 
maken voor dit nieuwe plein. De 
groep leerlingen met de beste 
presentatie mag deze presenteren 
aan de hovenier die het plein 
gaat inrichten. De hovenier zal 
de ideeën gebruiken bij het 
definitieve ontwerp.
 
Op onze website plaatsen wij af 
en toe wat foto’s van de vordering 
van de verbouwing.

De verbouwing is met de start van 
schooljaar 2019-2020 afgerond.

Wij kijken ernaar uit!

Met regelmaat plaatsen wij nieuwsberichtjes op onze website. 
Ook gebruiken wij Facebook en Instagram. Volgt u ons ook?  

Oosterlicht op social media
www.facebook.com/OosterlichtCollege

oosterlicht_college_vianen 



Examenperiode 2019
Zoals elk jaar hebben de vakleraren een 
examentraining voor onze leerlingen 
georganiseerd. Drie dagen voor- en twee dagen 
na de meivakantie volgden leerlingen workshops 
die ze zelf hadden uitgekozen. Zo werden 
bepaalde onderwerpen nogmaals uitgebreid 
besproken en kregen leerlingen tips voor het 
maken van de examens. Op de laatste dag van 
de examentraining werd er een volledig examen 
gemaakt en nabesproken met de vakleraar.  

Met de aannemer was afgesproken dat er op 
examentijden geen geluidsoverlast zou zijn. Ook 
de digitale examens van basis- en kaderniveau 
werden op stille tijden afgenomen in een speciaal 
ingericht toetslokaal.

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, is 
het 1e tijdvak van het Centraal Eindexamen achter 
de rug. Als u een examenkind heeft, dan heeft u de 
afgelopen weken - en misschien wel het afgelopen 
schooljaar - een spannende periode beleefd. Nu 
is het wachten op de uitslag. Weer is een nieuwe 
spannende tijd aangebroken. Toch kunnen wij u 
een beetje geruststellen. Het Oosterlicht heeft 
al jarenlang de beste slagingspercentages in de 
regio! 

Diploma-uitreiking
De diploma-uitreiking vindt plaats op dinsdag 
2 juli. Door de verbouwing is er geen ruimte om  
alle leerlingen, hun ouders en personeelsleden 
centraal te ontvangen. Daarom hebben we de 
diploma-uitreiking op twee momenten gepland. 
Leerlingen en hun ouders, vrienden en familie 
worden in een lokaal ontvangen. De gastheer/ 
-vrouw in het lokaal zijn de mentor en een 
afdelingsleider. De geslaagden tekenen hier hun 
diploma. 

Na het officiële gedeelte wordt iedereen 
uitgenodigd op het binnenplein voor het 
informele gedeelte. Een feestelijke afsluiting van 
de middelbare schooltijd. 

Info GGD over 
vaccinaties
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie 
naar het buitenland? Zorg dat u goed 
voorbereid bent en dat u en uw kinderen 
gevaccineerd zijn. 

Want…ook voor landen rond de Middellandse 
Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor 
Kaapverdië en andere landen ver weg zoals 
Indonesië, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. 
besmettelijke geelzucht (hepatitis A). Kinderen 
kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De 
ziekte kan zich na terugkomst van vakantie 
via de toiletten, deurklinken, kranen en 
handdoekjes op scholen verspreiden. Hierdoor 
worden meer kinderen ziek en vervelender nog: 
zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis 
met nare gevolgen voor de ouders en broertjes/
zusjes.

Met goede voorbereidingen en een vaccinatie 
zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. 
Meer informatie over geelzucht en andere reis-
gerelateerde ziekten vindt u op de website van 
GGD Reisvaccinaties. 

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl
welke adviezen er gelden per land. U kunt 
eenvoudig online een afspraak maken bij GGD 
regio Utrecht (www.ggdru.nl/reizen). 
Download de app GGDreistmee.
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Op donderdag 18 april jl. hebben verschillende 
activiteiten plaatsgevonden op onze school. Deze 
activiteiten stonden allemaal in het teken van Pasen. 

Leerlingen van leerjaar 1 hebben spijtbriefjes geschreven 
en later in een zelfgemaakte stoeptegel gestort. Deze 
tegels zullen na de bouw in het schoolplein verwerkt 
worden. Leerlingen hebben daarnaast plantjes voorzien 
van een paasgroet en uitgedeeld aan oude en zieke 
inwoners in Vianen en aan de buurtbewoners. 

Weerbaarheidstraining voor meiden klas 2 
Ook dit jaar krijgen de meiden van leerjaar 2 een weerbaarheidstraining. Drie dagen lang gaan de aan de slag 
met verschillende thema’s rondom weerbaarheid, zoals jezelf (online) presenteren en je grenzen (leren) aangeven. 
Daarbij wordt er fysiek geoefend aan de hand van de Rots & Water-theorie. 

Mocht u meer informatie willen, neem gerust contact op met onze zorgcoördinator mw. L. Stekelenburg 
(l.stekelenburg@oosterlicht.nl).

Einde schooljaar in zicht 
Het einde van dit schooljaar is in zicht, maar op dit moment is de school nog in volle gang. Er wordt nog 
volop les gegeven en er komt nog een toetsweek aan. Allerlei afsluitende activiteiten worden voorbereid 
en we kijken ook uit naar de feestelijke diploma-uitreiking voor eindexamenleerlingen en hun familie. Wij 
hopen dat u en uw kind in juli kunnen terugkijken op een fijn schooljaar. U en uw kind krijgen over volgend 
schooljaar, bijvoorbeeld over het bestellen van de schoolboeken en de start op 2 september, nog informatie 
via de mail. 

De paasgedachte van het Oosterlicht Vianen
Leerlingen van leerjaar 2 en 3 hebben cupcakes 
gebakken, versierd en ingepakt. Deze cupcakes zijn 
overhandigd aan de Voedselbank. 

Met deze activiteiten wilden we de leerlingen laten 
zien dat omzien naar mensen die het minder hebben, 
naastenliefde, vergeving en saamhorigheid belangrijke 
aspecten zijn van de identiteit van het Oosterlicht.
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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.

Internationalisering 
Het Oosterlicht organiseert ook 
excursies op inschrijving. Niet verplicht 
dus, maar bedoeld voor leerlingen 
die speciale interesse hebben in een 
vak of activiteit. De uitwisseling met 
Roemenië voor leerlingen in klas 3 en 
4 Zorg & Welzijn is hiervan een mooi 
voorbeeld. Gedurende de uitwisseling 
draaien de leerlingen voor een deel mee 
in het rooster en bezoeken ook een stad 
en een aantal zorginstellingen. 

En dan een sportief inter- 
nationaal evenement: de 
Wintersportwerkweek. In deze 
week kwamen de kernwaarden 
van onze school allemaal 
bij elkaar: samenwerking, 
vertrouwen, kwaliteit, respect 
en ambitie. Er vormde zich een 
hechte groep die samen met hun 
begeleiders een fantastische week 
beleefden.

Keuzevak EHBO 
start met gastles  
Een ambulance op het schoolplein. Gelukkig niet 
omdat er iets aan de hand was, maar als onderdeel 
van een zeer interessante gastles door een 
ambulanceverpleegkundige voor leerlingen klas 3 
Zorg & Welzijn. Deze gastles was de aftrap voor het 
keuzevak EHBO.

De leerlingen hebben ervaren hoe het is om op de 
ambulance te werken en hebben gezien hoe een 
ambulance is ingericht. Daarnaast hebben ze uitleg 
gekregen over de meldkamer en een demonstratie 
over het gebruik van de aanwezige apparatuur in 
de ambulance. Het was een geslaagde, leuke en 
leerzame ochtend.   
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