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Memo voor leerlingen en ouders 
 Datum: 

23 januari 2023 Toetsweek 

Afwezig door een bezoek aan ortho, huisarts, tandarts e.d.? 
Je moet vast eens naar de huisarts, de ortho of naar de tand-
arts. Belangrijk is dat jij je daarvoor tijdig (en dus vooraf-
gaand aan de afspraak!) afmeldt. Dit kan door bij de receptie 
een blauw briefje te halen, dit in te vullen en te laten onder-
tekenen door je ouders/verzorgers en dan weer in te leveren 
bij de receptie. Jouw ouders/verzorgers kunnen ook een  
e-mail sturen naar verzuim.vianen@oosterlicht.nl met daarin 
de afspraak.  
 
Let op: indien je niet van te voren afgemeld bent, word jij bij 
afwezigheid automatisch op spijbelen gezet in Magister. Zorg jij er 
zelf voor dat dit bij jou niet gebeurt? 

De toetsweek is van start gegaan; een week waarin 
je voor verschillende vakken toetsen maakt. Sta je er 
qua cijfers nu iets minder goed voor, dan kan dat na 
de toetsweek helemaal veranderd zijn. Dus, maak er 
iets van en ga voor het beste resultaat! 
 
Heel veel succes. 

Paracetamol 
Soms heb je last van hoofdpijn en ben je wellicht niet helemaal fit. Wij merken dat er dan 
bij de receptie of bij de CLZ’ers om een paracetamol wordt gevraagd. Deze mogen wij NIET 
verstrekken. Heb je dit weleens nodig, stop dan zelf iets in je tas. 

Een echt schoolfeest, dat is lang geleden! Op vrijdag  
27 januari ben jij, onze brugklas-leerling, van harte welkom 
op je eerste schoolfeest. De kaartverkoop is al gestart. Heb 
je nog geen kaartje – regel dit dan snel!  
 
Op 6 april ben jij, onze leerling uit leerjaar 2 en 3, van harte 
welkom. Dan is er voor jou een schoolfeest.   
Nadere informatie volgt. 

Schoolfeesten 

mailto:verzuim.vianen@oosterlicht.nl
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  Leerlingbespreking.nl en de driehoeksgesprekken 

We kijken met voldoening terug op de eerste gesprekken in november/december tussen 
jou, je ouders/verzorgers en je mentor, de zogenaamde driehoeksgesprekken. De korte  
lijntjes worden als waardevol ervaren en het programma als gebruiksvriendelijk. Momenteel 
evalueren we onze eerste bevindingen met de driehoeksgesprekken. 

Naast het bespreken van tips en opmerkingen uit het programma leerlingbespreking.nl, en 
het samen maken van het actieplan, komen er ook regelmatig allerlei andere onderwerpen 
naar voren. Zaken als sociaal welbevinden, de maatschappelijke stage, de profielkeuze of 
sectorkeuze, het leren leren, mogelijke ondersteuning, de stages en de vervolgstudie. Het is 
een greep uit onderwerpen die tijdens een driehoeksgesprek aan de orde kunnen komen. 
En daarnaast gaan veel gesprekken over de resultaten en hoe we hierin samen een verbe-
terslag kunnen maken. En daarbij sta jij, als leerling, uiteraard centraal.   

Je werkt samen met de vakdocent (als coach en als vraagbaak) aan de zaken die nodig zijn. 
Deze worden in een driehoeksgesprek met de mentor doorgenomen. Als leerling werk jij 
aan je eigen ontwikkelpunten. En ook je mentor monitort en stuurt bij waar nodig. Dit past 
in een proces van een stukje eigenaarschap en verantwoordelijkheid die we wat meer bij 
jou neerleggen.  

Er wacht je nog een tweede cyclus in maart met leerlingbespreking.nl en een driehoeks-
gesprek. Hierover krijgen jullie t.z.t. nog een brief en word jij, samen met je ouders/
verzorgers door je mentor uitgenodigd voor een gesprek. Zit jij in de brugklas? Dan ga jij in 
maart ook meedoen in de cyclus. Tot dusver heb jij, als brugklasleerling, in het najaar een 
startgesprek gehad met de mentor.   

Op woensdag 1 februari a.s. is het weer zover; wij  

mogen weer een Open Huis organiseren! Wij hebben er 

helemaal zin in. Het kan zijn dat je al gevraagd bent om 

mee te helpen of je hebt zelf aangeboden om te komen 

helpen. Fijn, want wie kan nu beter aan onze  

toekomstige leerlingen vertellen hoe leuk en goed  

onze school is? Op 1 februari stoppen we eerder met 

lessen, houd je rooster dus in de gaten.  

 

Op 31 januari en op 14 februari a.s. zijn er ook  

proeflessen op onze school. Heb je een broertje of  

zusje die volgend jaar naar de middelbare school moet? 

Neem ze mee op 1 februari of vertel ze nog even dat ze 

zich ook nog kunnen inschrijven voor de proeflessen.  

Open Huis en proeflesmiddagen 
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Brief bij rapport 

In de week van 13 t/m 17 februari 2023 ontvang jij je rapport. Bij het rapport krijg je dan 
ook een brief met daarin het advies voor voorlopige plaatsing voor volgend schooljaar. 
Aan het eind van het schooljaar ontvang jij bij het laatste rapport de definitieve plaatsing. 
De voorlopige plaatsing is gebaseerd op de door jou behaalde cijfers van het eerste halve 
jaar. In het driehoekgesprek zal deze plaatsing onderwerp van gesprek zijn. Op basis van 
de feedback in leerlingbespreking.nl, die je van jouw docenten hebt gehad, weet jij waar 
en hoe jij je kan verbeteren en ervoor kan zorgen dat je geplaatst wordt op het door jou 
gewenste niveau en leerjaar. Na de voorjaarsvakantie ontvangen jij en je ouders/
verzorgers informatie over de procedure om tot een definitieve plaatsing te komen.  

Studiedag 

Op 9 januari waren jullie nog een dag vrij, na twee weken vakantie. Het personeel van  
onze school was die dag al wel op school. Op deze studiedag zijn we bezig geweest met 
‘Hostmanship’, de kunst van het welkom heten. Vind je het leuk om daar wat meer over te 
weten? Vraag ernaar bij je docenten, zij kunnen je daar zeker over vertellen! Zo’n studie-
dag wordt vaak gebruikt om met elkaar over de plannen te praten, die binnen school  
gemaakt worden en die worden verder uitgewerkt. Daarnaast is een werkgroep aan het 
onderzoeken hoe digitaal toetsen meer in onze school gebruikt kan worden. Ook dat zul je 
de komende tijd merken. Zo zie je; de studiedag is goed besteed. 

Planning periode 3 (23 januari t/m 9 april 2023) 

Datum Activiteit Voor wie / Bijzonderheden 

23 – 27 januari Toetsweek Alle leerlingen 

27 januari Schoolfeest Alle brugklassers 

31 januari Proeflessen groep 8 leerlingen 45-minutenrooster 

1 februari Open Huis 45-minutenrooster 

2 + 3 februari Stage Leerlingen leerjaar 2 

6 – 10 februari Rapportbesprekingen 45-minutenrooster 

8 februari Sportdag Leerlingen leerjaar 1 

6 – 10 februari Herkansingen PTA Leerlingen vmbo 3+4, havo 4+5 

13 – 17 februari Stage Leerlingen tl-3 en havo-3 

14 februari Proeflessen groep 8 leerlingen 45-minutenrooster 

Vervolg planning op pagina 4 
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Planning periode 3 (23 januari t/m 9 april 2023) 

Datum Activiteit Voor wie / Bijzonderheden 

21 februari (middag) Sector- en profielkeuze Leerlingen bk-2, tl-3 en havo 3 

21 februari (avond) Sector- en profielkeuze Ouders/verzorgers van leerlingen  
bk-2, tl-3 en havo-3 

22 – 24 februari Veilige School Driedaagse Leerlingen leerjaar 2 

22 februari Informatieve avond voor ouders 
over online leefwereld 

Ouders/verzorgers van leerlingen 
leerjaar 1 t/m 5 

27 februari – 3 maart Krokusvakantie   

7 – 31 maart Driehoeksgesprekken Leerling-
bespreking.nl 

Alle leerlingen en ouders/
verzorgers 

10 maart SE-training Leerlingen tl-4 en havo-5 

9 – 14 maart Wintersportweek Voor leerlingen die meegaan 

13 maart Ontwikkelmiddag docenten 45-minutenrooster 

14 maart Inleveren keuze sector en keuze 
profiel 

Leerlingen bk-2, tl-3 en havo 3 

20 – 24 maart PTA-week Leerlingen vmbo 3+4, havo 5 

27 maart Theaterdag Alle leerlingen 

28 maart Herkansingsdag profielvakken Leerlingen bk-4 

31 maart Theaterdag Alle leerlingen 

3 april Start CSPE Leerlingen bk-4 

5 april Herkansingen PTA Leerlingen vmbo-4 en havo 5 

6 april Schoolfeest Alle leerlingen van leerjaar 2 en 3 

7 april Goede vrijdag – LESVRIJ! Alle leerlingen 

10 april Tweede Paasdag – LESVRIJ! Alle leerlingen 

10 april Start periode 4 Alle leerlingen 

11 – 14 april Examentrainingen Leerlingen bk-4 

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.  


