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Prachtig verbouwd 
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Nieuw: Vakhavo 
Vianen!

Enquêtes 
geven richting

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP 
GYMNASIUM |  ATHENEUM |  HAVO |  VMBO



WintersportWerkWeek 2020
Is uw kind nog nooit op wintersport geweest, dan is dit een 
kans!  We gaan namelijk met onze beide locaties op reis!

Wanneer 
Vertrek woensdagavond 12-02 t/m aankomst 
maandagochtend 17-02-2020

Wie
Voor leerlingen OCN + OCV van klas 3 en 4 vmbo + 3 en 4 
havo + 4 en 5 vwo

A L P E  1. 9 11 mKosten
Rond € 410,=

Opgeven
Via wintersportwerkweek@oosterlicht.nl

Enquêtes geven richting
Elk jaar nemen we enquêtes af onder leerlingen en ouders. 
In de eerste plaats, omdat dit moet van de overheid. 
Belangrijker: voor ons is dit een grote bron van informatie. 

U bent in grote lijnen tevreden over de school. De uitslag 
ligt op het landelijk gemiddelde. U bent minder tevreden 
over het rooster en de lesuitval. Ook dat zien we terug in 
de landelijke cijfers. Eigenlijk zijn we een heel gemiddelde 
school, als je naar de uitkomsten kijkt. Soms springen we 
er positief uit. Op de vraag of je op het Oosterlicht jezelf 
mag zijn –ongeacht je afkomst, je uiterlijk, je seksuele 

“Ik heb het idee dat school deze dingen 

goed in de smiezen heeft. Mijn kind gaat 

graag naar school.”

“Onze zoon had geen betere school 

kunnen kiezen! Basisschool zag hem 

basis doen en hij zit nu in 3 tl en doet 

het prima zonder stress.”

geaardheid- scoren we echt heel hoog. We bespreken de 
uitkomsten altijd met de MR, waarin zowel de ouders 
als de leerlingen vertegenwoordigd zijn. En natuurlijk 
proberen we ons steeds te verbeteren.
Met name de commentaren aan het eind van de 
enquête geven ons stof tot nadenken. In negatieve, 
maar ook in positieve zin. 

Dank voor uw respons!

Ongetwijfeld leest u veel over het 
lerarentekort. Veel scholen hebben 
daarmee te maken. Gelukkig zijn we 
op het Oosterlicht nog steeds in staat 
de goede mensen in dienst te nemen 
en te behouden. Natuurlijk is het voor 
het ene vak moeilijker, dan voor het 
andere, maar het leidt nauwelijks 
tot lesuitval. Wat dat betreft zijn 
we echt anders dan veel scholen 
in de Randstad. Blijkbaar vinden 
leraren het fijn om bij ons te werken. 
Stagiaires blijven vaak plakken. Dat 
helpt ook.

We kunnen ons goed voorstellen dat 

u een ander beeld heeft. Er vallen 
regelmatig lessen uit door ziekte, 
excursies of scholing. Soms komt alles 
bijeen en dan lijkt de lesuitval enorm. 
Het is goed om te weten dat we 
rekening houden met deze lesuitval. 
We leggen op voorhand meer uren 
in, zodat we onder de streep altijd 
positief eindigen. En mochten 
leerlingen door omstandigheden een 
achterstand oplopen, dan repareren 
we die altijd. Of in hetzelfde jaar of in 
het jaar daarop.
Lesuitval is niet fijn. Daarover zijn we 
het wel eens. Invalkrachten vangen 
veel op in de onderbouw. We hebben 

hiervoor speciale programma’s. Het is 
niet altijd ideaal en ook hier proberen 
we ons voortdurend te verbeteren.

Lesuitval is niet iets waar u zich 
zorgen over hoeft te maken. We 
hebben de goede resultaten aan onze 
kant. Op alle aspecten scoren we 
bij de inspectie al jaren voldoende. 
Niettemin leunen we niet achterover 
en blijven we ons best doen de 
lesuitval tot een minimum te 
beperken.

Onderwijstijd
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Nieuwbouw OCV
Jarenlang trokken onze leerlingen 
als een stadskaravaan door de 
buurt. Lessen in dit gebouw, in 
de basisschool hiernaast, drama- 
en gymlessen in Helsdingen en 
daarna ook in noodlokalen die op 
het plein stonden. Vorig jaar ging 
een lang gekoesterde wens in 
vervulling en konden we starten 
met de aanbouw en verbouwing. 
Met het hele team hadden we 
een plan van eisen opgesteld 
wat prachtig is verwerkt in het 
gebouw zoals het nu is. Het 
voldoet aan al onze wensen en 
eisen. 

Het is een gebouw waar onze 
leerlingen en collega’s zichzelf 
kunnen en mogen zijn. Het is 
transparant, fris en licht. De 
stadsmuur is behouden gebleven 
en staat samen met de spiegel 
symbool voor de gemeenschap die 
we zijn. Een stad in het klein. We 
zijn een school voor alle leerlingen 
uit Vianen en omstreken. Het OCV 
heeft een duidelijke regio functie. 

Onze vmbo-praktijkvakken, 
Economie & Ondernemen, Horeca 
Bakkerij & Recreatie en Zorg 
& Welzijn, hebben prachtige 
nieuwe ruimtes gekregen. Het zijn 
professionele lokalen waar onze 
leerlingen praktisch aan de slag 

kunnen en 
waarin we letterlijk ook de 
buitenwereld binnen kunnen 
halen. Het zijn ruimtes waarin we 
makkelijk de verbinding met de 
wijk en de stad Vianen praktisch 
kunnen leggen. 
Ook onze afdeling Kunst & 
Cultuur heeft mooie nieuwe 
ruimtes gekregen. Van 
geluidsdichte studio’s, waarin ook 
de muziekschool Vianen gebruik 
van kan maken, tot aan een 
dramalokaal met een bijzondere 
vloer waarop leerlingen via dans 
en andere kunstvormen zich goed 
kunnen uiten. 

Het gebouw is toekomstbestendig 
ingericht. Er zijn allerlei ict-
voorzieningen getroffen zodat 
iedere leerling met laptop naar 
school kan komen. Digitale 
examens kunnen makkelijk 

in grote getalen tegelijk 
worden afgenomen. Het bouw 
sluit ook aan op onze ideeën 
over de havo bovenbouw. Onze 
Vakhavo biedt meer dan theorie  
en zal innovatief en praktisch 
worden.

Aan het begin van dit proces 
hebben we ook leerlingen 
gevraagd naar hun ideeën. Kleur, 
kunnen zitten, elkaar ontmoeten 
en studeerplekken waren voor 
hen heel belangrijk. Daar hebben 
we gehoor aan kunnen geven. De 
pauzeruimtes, het binnenplein 
en het bovenplein zijn het hart 
van de school waar we allemaal 
tegelijk kunnen zijn. Het is 
gebouw geworden waar we trots 
op zijn en met veel plezier les 
geven aan onze leerlingen.

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 
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De schoolgids Oosterlicht College 
Vianen 2019-2020 is te downloaden 
op www.oosterlicht.nl. Deze digitale 
gids is geplaatst op de pagina 
Ouders - Praktische informatie. 
In de schoolgids staat informatie 
over ons onderwijs, de manier 
waarop onze school in de praktijk 
werkt, het examenreglement en de 
overgangsnormen (Puntsgewijs) en 
natuurlijk nog veel meer. Gedurende 
het schooljaar ontvangt u via uw 

e-mailadres informatie over de klas 
of het leerjaar waarin uw kind zit.
Op de homepage van onze website 
vindt u nieuwsberichten over het 
Oosterlicht en in de Kalender staan 
de geplande activiteiten voor u en 
uw kind(eren). Voor vragen of meer 
informatie over correspondentie 
en activiteiten kunt u terecht bij de 
mentor of de sectoradministratie.

Schoolgids en info 
naar ouders/verzorgers

Schoolboeken zijn sinds een aantal 
jaar gratis. Maar daarmee ben je er 
als ouder nog niet. De school vraagt 
aan u een bijdrage voor bijzondere 
lessen, excursies en wat al niet. Dat 
kan aardig in de papieren lopen, al 
proberen we dit tot een minimum 
te beperken. De laatste jaren zijn de 
kosten niet gestegen. Maar als je 
een kleine beurs hebt, dan is elk 
bedrag te veel.
De school probeert mee te denken 

met ouders met betalings-
problemen. Zo kunnen kosten vaak 
gespreid voldaan worden. Maar dat 
is niet altijd voldoende. Gelukkig is 
er in vrijwel elke gemeente een 
Stichting Leergeld, waar je kunt 
aankloppen voor een bijdrage aan 
een laptop, fiets of schoolreisje. Bij 
de bestelling van de lesboeken 
hebben we u gevraagd om –via de 
boekenlijst van Iddink- een bedrag 
af te staan voor ouders met een 

kleine beurs. We zijn ontzettend blij 
u te kunnen melden dat we een 
bedrag van 5000 euro hebben 
kunnen overmaken naar de 
Stichting Leergeld. Heel veel dank.

Meer info bij mw. Brand via 
g.brand@oosterlicht.nl, op de 
websites van gemeenten en op 
www.leergeld.nl

Solidariteitsfonds

Pesten willen we 
voorkomen
Op het Oosterlicht hebben we een programma ter 
voorkoming van pesten. Dit houdt in dat er in de lessen 
activiteiten zijn rondom positieve groepsvorming, dat we
omgangsafspraken maken in de les én dat bovenbouw-
leerlingen van onze Nieuwegeinse locatie een voorstelling 
maken over pesten voor de brugklassers van beide locaties. 
De week dat deze OosterlichtFlits verschijnt, is de week 
van het Pestproject, met de pestvoorstelling als belangrijk 
hoogtepunt. 

Voor ons pestprotocol verwijzen wij u naar onze website 
www.oosterlicht.nl - Ouders - Praktische informatie. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan 
contact op met de mentor of onze antipestcoördinator, dhr. 
M. Bergsma, m.bergsma@oosterlicht.nl



De start van het schooljaar lijkt alweer ver weg. Toch 
blikken we er even op terug. Een goed begin is namelijk 
het halve werk! En daar plukken we nu de vruchten van. 

Als de zomervakantie voorbij is, willen brugklasleerlingen 
het liefst zo gauw mogelijk naar school. Voor de vakantie 
hebben zij en de mentoren natuurlijk al wel met elkaar 
kennis gemaakt, maar toch is het weer spannend. Heel 
begrijpelijk! De mentoren ontvingen de leerlingen 
hartelijk op de startdag; nu is het echt; leerling van het 
Oosterlicht College Vianen. 
In de introductieweek hadden we voor de leerlingen 
een programma waarbinnen ze veel gedaan hebben. 
Ze leerden waar hun kluis is, kregen uitleg over het 
gebruik van de laptop, deden een fotospeurtocht 
om de weg binnen school plus de leraren te leren 
kennen én bereidden alvast het brugklaskamp voor. 
De afsluiter van de week waren workshops slagwerk, 
die op vrijdag zijn afgesloten met een presentatie op 
ons nieuwe binnenplein. Een spetterend einde van de 
introductieweek! 

Bij wie lig ik op de kamer? Wat gaan we allemaal doen? 
Hoe ver is het fietsen naar het klimpark? Mag ik nog een 
broodje kipburger? 

Zomaar wat vragen die een brugklasleerling op het 
kamp stelt. Deze driedaagse is voor de leerlingen een 

Het vak OC Talent gaat van 
start! Het is een vak waar onze 
brugklasleerlingen en tweede 
klassers hun talenten mogen 
ontdekken, verdiepen en uitbouwen. 
Op het gebied van expressie, sport 
en bèta en techniek gaan leerlingen 
op avontuur. Ze maken kennis met 

modules die een andere invulling 
hebben dan de reguliere lessen. 
Zo worden onze leerlingen op een 
andere manier uitgedaagd. Een mooi 
vak waarin de leerlingen buiten de 
normale kaders mogen denken en 
werken!

Terugblik op start brugklassers 
moment om de klasgenoten 
beter te leren kennen, maar 
ook afspraken te maken voor de rest van het jaar. 

Het kamp was inspannend, spannend en ook 
ontspannend. Fietsen op een tandemfiets is niet voor 
iedereen even makkelijk! Veel leerlingen hebben hun 
hoogtevrees overwonnen op het hoogteparcours. Wat 
een kanjers! Sportactiviteiten, voetballen, avondspel, 
zwemmen, tafeldekken, corvee, opruimen; een druk 
programma. Als laatste een plons in het zwembad. We 
kijken terug op een supergezellig kamp bij de Kievit 
in Esbeek. We merken dat alle leerlingen al aardig hun 
draai hebben gevonden. Het kamp heeft hieraan een 
belangrijke bijdrage gehad. 
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Op avontuur met OC Talent

Gezonde schoolkantine & watertap
Vanaf half november heeft Zo-vital op onze 
school een gezonde schoolkantine geopend. 
Op het vernieuwde binnenplein is hier een 
mooie ruimte voor gecreëerd. Ook komen er 
automaten die ingericht worden volgens 
de richtlijnen van de gezonde school.
Een gezonde schoolkantine is een plek waar 
jongeren makkelijk gezondere keuzes 
maken. In een gezonde schoolkantine valt 
het oog van de leerlingen meteen op de 
keuze van gezonde broodjes, groente en 
fruit. 

De medewerker van Zo-vital zal onder-
steund worden door 2 leerlingen. Deze 
leerlingen komen zoveel mogelijk uit klas 
3 HBR en E&O en Z&W. Andere leerlingen 
kunnen ook worden ingezet zodat ook zij 
inzicht krijgen in het hele proces.
Ook is er op het binnen plein een water-
tappunt gekomen om het drinken van 
kraanwater te stimuleren. Leerlingen 
kunnen hier zelf hun flesje vullen. 



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.

Nieuw: Vakhavo Vianen
In september volgend jaar starten we met onze havo 
nieuwe stijl voor leerlingen uit Vianen en omstreken: 
de Vakhavo Vianen. We bieden innovatief en praktisch 
onderwijs in de profielen Economie & Maatschappij of 
Natuur & Gezondheid. 

Leerlingen volgen naast de theorievakken een 
beroepsgericht programma. Onze leerlingen zijn slimme 
denkers en doeners. Ze leggen de koppeling tussen 
theorie en praktijk. Waar de andere havo-leerlingen 
vijf dagen theorie krijgen, gaan wij werken met een 
deel praktijk. Binnen de Vakhavo leren onze leerlingen 
in moderne, professionele praktijkruimtes. Buiten de 
school ervaren ze hoe het op de werkvloer is. We maken 
deel uit van een netwerk van gemeente, bedrijven en 
zorginstellingen in de regio. 

We bereiden onze huidige leerlingen goed voor op 
de overstap naar de Vakhavo. Leerlingen die van 
de TL of van een andere school komen, krijgen een 
begeleidingsprogramma op maat.

Open Huis 
Oosterlicht Nieuwegein

Donderdag 16 januari 2020 

18.00 – 21.00 uur, vmbo en tl/havo

Vrijdag 17 januari 2020 
18.00 – 21.00 uur

tl/havo, havo/vwo en 
oosterlicht academie

Proeflesmiddag Nieuwegein 

donderdag 13 februari 2020 
13.45 – 15-45 uur

Open Huis 

Oosterlicht Vianen

Woensdag

15 januari 2020 

15.30 – 20.30 uur

Proeflesmiddagen Vianen

Dinsdag 

14 en 21 januari 2020 

14.15 – 15.45 uur 

Het lijkt nog ver weg, maar wie 
een kind heeft in groep 7 of 8, 
kijkt uit naar alle activiteiten die 
voor aankomende brugklassers 
en hun ouders/verzorgers op het 
voortgezet onderwijs worden 
georganiseerd. Misschien dat 
dit voor u geldt, of voor een 
buurkind, nichtje of neefje? 
Op www.oosterlicht.nl vindt u 
bij Groep 8 alle informatie over 

ons Open Huis en proeflessen op 
onze locatie en in Nieuwegein.

Helpt uw kind ons ook bij 
een van deze activiteiten? Of 
misschien wel bij alle? Wij 
hopen het, want zij zijn onze 
beste ambassadeurs! 

Wervingsactiviteiten 
nieuwe leerlingen

Vakhavo Vianen

THEORIE en PRAKTIJK

NIEUW

Oosterlicht College  
Vianen

Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid


