
Onze 
    mentor 
is heel chill!

        Tip: volg de 
     proeflessen   
    en bezoek het 
        Open Huis.

Mischa

Tijdens het 
   Open Huis 
  wist ik: dit is 
   mijn school.

Tara

   Nieuwe 
vrienden maken  
   gaat vanzelf.
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Tara van Ewijk, 
2e klas basis/kader

OC Talent 
‘Naast alle verschillende vakken hebben 
we ook OC Talent. Dat is echt heel leuk, 
omdat je zelf kunt kiezen wat je gaat 
doen. Dit kan iets met sport zijn, maar 
als je niet zo sportief bent, kun je je ook 
aanmelden als DJ en leer je om een 
eigen lied te schrijven en te mixen’. 

Veilige school
‘Ik voel me heel veilig op school. Er wordt 
veel gedaan om pesten tegen te gaan. 
Zo zetten we tijdens brugklaskamp een 
handtekening onder een contract dat 
we elkaar niet pesten. In dat contract 
zijn regels opgesteld waar we ons aan 
moeten houden. Ook zijn we naar een 
pestvoorstelling geweest. Je mag hier 
jezelf zijn, je mag anders zijn.’ 

Lotte van Dijk, 
2e klas tl/havo

Je voelt je hier meteen welkom
‘In het begin vond ik het best een beetje 
spannend. Na de introductieweek ga je 
al heel snel op brugklaskamp en daar 
maak je snel nieuwe vrienden. Het kamp 
is echt super leuk. De mentor is je eerste 
aanspreekpunt en bij hem of haar kun 
je met van alles terecht. Je krijgt les in 
verschillende vakken, zoals Engels, wis
kunde, aardrijkskunde en biologie van 
verschillende leraren. Ik kom uit Lex
mond en ik fiets iedere dag naar school. 
Dat is wel een stukje fietsen. Gelukkig 
kan ik altijd met iemand mee fietsen en 
je krijgt gelijk een goede conditie.’  

Mischa Stelten, 
2e klas tl/havo
 
De spiegel 
 ‘Ik ben op veel scholen gaan kijken, 
maar Oosterlicht Vianen vond ik de 
gezelligste school. Van tevoren heb ik ook 
proeflessen gevolgd. Zo krijg je een goed 
beeld hoe het op school gaat. Midden in 
de school staat een hele grote spiegel. 
Daar achter is een podium. Die wordt 
gebruikt bij optredens, zoals OC’s got 
Talent en de kerstviering. Als je in de 
spiegel kijkt zie je een mooie tekst …. Hoe 
grappig is dat! Let maar eens op als je bij 
ons op school komt kijken.’

Sem de Kievit, 
2e klas tl/havo

Je mentor is belangrijk
‘De mentor is de eerste leraar die je 
ontmoet. Dat gebeurt al voor de 
zomervakantie tijdens de kennis
makings dag. Als je een probleem hebt, 
helpt de mentor je om het op te lossen. 
Sporten doen we hier ook en dat is heel 
vet. Zo leer je nieuwe sporten, zoals 
boogschieten. Waar ik wel aan moest 
wennen is dat we hier meneer of 
mevrouw tegen de leraren zeggen.’ 



Thijs Werkhoven, 
2e klas basis/kader

De combinatie boeken en 
laptop is fijn
‘In veel lessen werken we met een 
laptop. Alle lessen staan daarop, dat 
is echt makkelijk. Je hoeft daardoor 
ook niet zoveel boeken te sjouwen. 
Maar we leren ook nog uit boeken. Die 
afwisseling vind ik heel fijn. 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.’   

Britt

Thijs

Roumayssa

  Leren met een 
laptop is leuk!

De tweejarige   
   brugklas-    
      periode is 
    heel fijn. Dit is een kleine 

school met een 
fijne sfeer.
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Tibbe

Iedereen wordt 
hier gelijk 

      behandeld.
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Tibbe Stroo,
1e klas tl/havo
 
Sporten kun je hier volop
‘Ik ben gek op sporten en dat kan je hier 
volop. Tijdens de gymlessen in sporthal 
Helsdingen en buiten op de sportvelden. 
Met OC Talent kan je ook voor sporten 
kiezen. Maar de muzieklessen zijn ook 
heel leuk. De leraren geven leuke lessen 
en maken vaak grapjes. Ik zit in een hele 
leuke klas en we doen heel veel met 
elkaar. Tijdens het mentoruur praten 
we af en toe over pesten. Over wat je 
moet doen als je het ziet gebeuren. 
Dat geeft een fijn gevoel. Ik heb ook de 
burgemeester geïnterviewd. Dat ging 
over de lockdown en corona. Dat vond ik 
super leuk om te doen. Ik heb een goede 
keuze gemaakt en ga iedere dag met 
plezier naar school.’

Britt Lissenberg, 
2e klas basis/kader/tl    

2 Jaar in dezelfde klas
‘Als je hier op school komt, begin je in de 
brugklas. De brugklasperiode is 2 jaar 
en dat is heel fijn. Als na het eerste jaar 
nog niet precies duidelijk is welk niveau 
je hebt, kan je dat het volgende jaar 
nog uitvinden. Zo blijf je ook 2 jaar bij 
dezelfde leerlingen in de klas. Dat is heel 
leuk, want het zijn wel je vrienden.’  

Huiswerk
‘Het huiswerk is wel even wennen, 
maar veel kun je al in de les maken. 
Dan hoef je thuis alleen nog maar je 
leerwerk te doen. Ook is er op school een 
huiswerkklas. Dat kan heel handig zijn 
als huiswerk maken lastig is.’

Roumayssa Kaichouhi,
1e klas havo/vwo

Je krijgt een eigen kluis
‘Ik heb voor Oosterlicht Vianen gekozen 
omdat het een kleine, overzichtelijke 
school is. Verspreid door de school staan 
allemaal kluisjes. Die open je via een 
app op je mobiel of met je schoolpas. Je 
hebt dus geen sleutel. Dat is wel handig, 
kan je die ook niet kwijtraken.’

Je kunt hier ook je havo 
diploma halen
‘Na de tweejarige brugklas kan ik naar 
havo 3 of vwo 3. Een havodiploma kan 
ik in Vianen halen op de Vakhavo. Voor 
een vwodiploma ga ik naar Oosterlicht 
Nieuwegein. 
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OPENOPEN
HUISHUIS

woensdag

9 februari     
15.30 – 20.30 uur

2022

14.15 – 15.45 uur

PR
OEFLESSEN Aanmelden via www.oosterlichtvianen.nl

di. 1 febr.
havo/atheneum, tl/havo, vmbo  

incl. OC Talent-activiteiten
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VOND voor ouders & verzorgers groep 8

di. 2 nov.

of

di. 15 febr.
     havo/atheneum, tl/havo, vmbo 
            incl. OC Talent-activiteiten
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19.30 – 21.00 uur

Aanmelden via 
www.oosterlichtvianen.nl
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