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Memo voor leerlingen en ouders 
 Datum: 

14 november 2022 

Wat vliegt de tijd toch! We hebben er met elkaar alweer 11 weken onderwijs op zitten 
en jullie (en wij) hebben zeker niet stil gezeten. De leerlingen uit klas 4 ZW, HBR en EO 
hebben stage gelopen, alle leerlingen uit de examenklassen hebben een PTA-week  
gehad, het profielwerkstuk (PWS) is opgeleverd en gepresenteerd. Petje af!  

Periode 2 is gestart 

Net als in andere bedrijven en organisaties merken we dat het lastig is alle vacatures op 
te lossen. Intern wordt veel door collega’s opgepakt, secties denken mee in oplossingen 
én er wordt hard gezocht naar nieuwe collega’s. Momenteel kunnen we niet alle lessen 
opvangen, maar we hopen natuurlijk dat we dit binnenkort opgelost hebben.  

En daarbij richten wij ons nu tot u, de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Op dit  
moment hebben we heel dringend behoefte aan een professional uit de sector Zorg & 
Welzijn die een klein aantal lessen kan verzorgen voor de praktijksectororiëntatie van 
klas 1 en 2 binnen ons profiel Zorg & Welzijn.  
 
Heeft u zin in een ervaring in het onderwijs of kent u iemand die dit wel zou willen? 
Stuur dan een e-mail aan Lizzy van Egdom, medewerker personeelszaken: 
l.vanegdom@oosterlicht.nl. Onze dank is groot!  

Lesuitval - medewerker(s) gezocht! 

Wij houden nog steeds graag een vinger aan de pols met betrekking tot corona. Heb jij 
een positieve zelftest? Meld dit dan bij de absentiemelding. Wij bieden geen online les-
sen aan in de periode dat je niet op school mag komen. Je kunt uiteraard wel aan de 
gang blijven voor school, als je tenminste niet te ziek bent, door het huiswerk e.d. te ma-
ken zoals het in Magister is opgegeven door je docent. Je kunt op onze school nog 
steeds zelftesten afhalen bij de receptie.  
 
Verder gelden op onze school de basismaatregelen, zoals door de overheid vastgesteld, 
rondom het voorkomen van een uitbraak:  
 
 Handen wassen;  
 Hoesten en niezen in de elleboog;  
 Blijft thuis bij klachten en doe een zelftest;  
 Zorg voor voldoende frisse lucht;  
 En haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik. 

Corona 

mailto:l.vanegdom@oosterlicht.nl
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Onze school gaat over naar een nieuwe, centrale ICT-omgeving. Wat voor jou heel  
belangrijk is om te weten, is dat je vanaf vrijdagmiddag 25 november vanaf 15.30 uur tot 
en met maandagochtend 28 november niet kunt inloggen op het schoolnetwerk 
(Office365, Magister e.d.)! Je ontvangt hier op 18 november a.s. nog extra informatie 
over. Je ouders/verzorgers zijn ook al geïnformeerd. 

ICT-migratie  

Zit je in onze examenklassen tl en havo?  
Wil jij voor verschillende vakken examentraining volgen?  
 
Dan kan jij je via de website www.lyceo.nl opgeven voor verschillende trainingen, die 
veelal op locatie in het land gegeven worden. De trainingen worden vaak in het  
weekend of in vakanties aangeboden. 
 
Met de volgende kortingscodes, die door onze leerlingen gebruikt kunnen worden, kan 
er geboekt worden: 
 
 TL-4: VMBOTL-LYCEOET-310 

 H-5: HAVOVWO-LYCEOET-320 

Examentraining TL-4 en HAVO-5 

Je docenten hebben de feedback op jouw leerproces in Leerlingbespreking.nl gezet. Je 
kunt dit vanaf 15 november inzien. Dan is het systeem vrijgegeven. Goed om de  
feedback die jij gekregen hebt met je ouders/verzorgers te bespreken. In een aparte 
brief wordt nog een keer uitgelegd hoe dit precies werkt. 

Leerlingbespreking.nl 

Regelmatig sluit er een ondersteuner aan bij de lessen op onze school. Met de inzet van 

Lyceo in de school helpen wij jou wanneer we zien 

dat jij extra ondersteuning kunt gebruiken.  

Individueel of in kleine groepjes krijg jij extra uitleg 

over verschillende vakken. Daarnaast kan je ook  

gebruik maken van de huiswerkbegeleiding. Heb je 

daar interesse in? Wend je dan tot je mentor.  

Ondersteuning tijdens en buiten de lessen door Lyceo 

http://www.lyceo.nl
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Op dinsdag 13 december 2022 van 19.00 - 21.00 uur is de 2e editie van de Stage- en  
Beroepenmarkt op het Oosterlicht College in Vianen! 
  
Heeft u een mooi bedrijf of bent u een maatschappelijke organisatie en wilt u dat laten 
zien aan onze leerlingen uit de bovenbouw vmbo en de vakhavo? Dan bent u van harte 
welkom om dit tijdens de Stage- en Beroepenmarkt aan onze leerlingen te tonen. Onze 
leerlingen willen namelijk graag kennismaken met u en uw bedrijf of maatschappelijke 
organisatie.  
 
Zij gaan enthousiast met u in gesprek over uw beroep, zodat ze een nog betere keuze 
kunnen maken voor hun toekomstig beroep en bijpassende vervolgopleiding op het mbo 
of hbo. 
 
Aanmelden is mogelijk via de QR code in onderstaande flyer 

Stage- en Beroepenmarkt - ouders let op!  

We maken met zo’n 820 leerlingen gebruik van ons schoolgebouw en de ruimte  
daaromheen. Dat vraagt om rekening houden met elkaar, vriendelijk blijven én elkaar de 
ruimte geven. We merken dat niet alle leerlingen even vriendelijk op elkaar reageren, 
snel geïrriteerd zijn en niet aardig zijn. Dat is jammer, als we allemaal vriendelijk blijven, 
komt het de sfeer in school ten goede! Geef en gun elkaar dus de ruimte, zo houden we 
het samen gezellig. 

Samen 
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Dit schooljaar zijn we in klas 3, profiel Zorg & Welzijn, gestart met de keuze uit 2  
leerlijnen. Leerlingen in deze klassen kunnen kiezen uit de leerlijn Zorg en de leerlijn 
Beauty. De keuzevakken die hierbij horen zijn echt gericht op deze leerlijnen. Wij vinden 
het belangrijk dat jullie - onze leerlingen - veel praktijkervaring opdoen.   
Het 1e keuzevak uit de leerlijn Beauty is haarverzorging. Je krijgt op school veel praktijk, 
maar je gaat ook 2 keer op bezoek bij het Beauty College van ROC Midden Nederland. 
Daar krijg je les van docenten en studenten van de opleiding haarstylist in een echte  
salon.  Er is les over haarwassen, hoofdmassages en het stylen van haar. 
Bij de leerlijn Zorg is het 1e keuzevak Welzijn van kinderen. Leerlingen die dit volgen, 
hebben zelf een Halloween party georganiseerd voor leerlingen van basisschool Werelds 
uit Vianen. De activiteiten zijn door jullie zelf voorbereid en jullie hebben de aankleding 
van het lokaal verzorgd. Het was een geslaagde dag! 
 
Ook deze groep gaat naar ROC Midden Nederland, maar dan naar de opleiding  
Pedagogisch werk van het Welzijn College. Je krijgt les van docenten van deze opleiding 
in het verzorgen van een baby, een kookopdracht over een gezonde traktatie en muziek 
met kinderen maken.  
Door deze samenwerkingen bieden wij jullie veel praktijk aan en daardoor leer je de  
theorie ook in het echt uit te voeren.  

Samenwerking Zorg & Welzijn met ROC Midden Nederland 
en basisschool Werelds  
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Planning periode 2 (7 november 2022 t/m 22 januari 2023 ) 

Datum Activiteit Voor wie / Bijzonderheden 

14 november 2022 Rapportvergaderingen 45-minutenrooster, lessen  
stoppen na het 6e uur 

14 en 21 november 2022 Bezoek Horeca en Toerisme  
College 

BKT-4 

15 november 2022 Rapportvergaderingen 45-minutenrooster, lessen  
stoppen na het 6e uur 

16 november 2022 Bezoek Sport College BK-4 

17 november 2022 Rapportvergaderingen 45-minutenrooster, lessen  
stoppen na het 6e uur 

18 november 2022 Herkansingen PTA’s TL-4, H-4 en H-5 

21 november 2022 Herkansingen PTA’s BK-4 

22 november 2022 Rapporten worden meegegeven Alle leerlingen 

22 november 2022 Bedrijvenbezoek BKT/HV-2 

24 november 2022 Ontwikkelmiddag docenten 45-minutenrooster 

24 november 2022 Bezoek Welzijn College BK-4 

25 november 2022 Bezoek Studiekeuzebeurs 
Jaarbeurs Utrecht 

Op eigen gelegenheid voor  
alle examenleerlingen 

Diverse data op afspraak Driehoeksgesprekken  
leerling-ouder-mentor 

Alle leerlingen 

30 november 2022 Bezoek Sport College TL-4 

9 december 2022 Paarse Vrijdag Alle leerlingen 

13 december 2022 Stage- en Beroepenmarkt BKT-3+4 en H-4+5 

23 december 2022 Kerstviering Alle leerlingen 

24 december ‘22 – 8 januari ‘23 KERSTVAKANTIE Veel plezier! 

9 januari 2023 Studiedag docenten Alle leerlingen zijn lesvrij 

11 januari 2023 Sollicitatietraining TL-3 

12 januari 2023 Sollicitatietraining BK-3 

18 januari 2023 Ontwikkelmiddag docenten 45 minutenrooster 

18 januari 2023 Informatieavond Wintersport-
werkweek 

Deelnemende leerlingen en 
hun ouders 

23 januari 2023 Start periode 3 +  
start Toets- en PTA-week 

Alle leerlingen 


