‘Onze leerlingen
voelen zich
gekend!’
Beste ouder/verzorger,
Wat leuk dat u interesse in onze school heeft. U kunt in deze folder lezen dat
onze school kinderen kansen biedt, maar ook zekerheden. Er staat ook in dat
onze resultaten jaar in jaar uit excellent zijn. Is daarmee het belangrijkste
over onze school gezegd? Nee, er valt nog meer over onze school en ons
onderwijs te vertellen.
Oog voor ieder kind
Het allerbelangrijkste zijn onze leerlingen. Wij gaan en staan voor onze
leerlingen. Hen aan een diploma alleen helpen, vinden we te weinig. We
zien het héle kind, met al zijn talenten, eigenschappen en mogelijkheden.
Dát kind – en dus ook uw kind – willen wij laten groeien en (op)bloeien. Dat
is de ambitie van iedereen die hier werkt. Dát maakt onze school uniek!
Vertrouwd
Wat daarbij helpt is dat we een kleine school zijn. Leerlingen, leraren…
iedereen kent iedereen, op zijn minst van gezicht. Dat
vertrouwde gevoel gunnen we ook uw kind.
Tot ziens op ons Open Huis en de andere
informatiemomenten!

Liesbeth van den Broek,
Directeur Oosterlicht College Vianen

Het Oosterlicht is een school die leerlingen kansen biedt, maar ook
zekerheden. Als we het hebben over kansen bieden, bedoelen
we niet alleen intellectuele mogelijkheden. Misschien is uw
kind sportief, of meer geïnteresseerd in kunst en cultuur.
Of misschien houdt hij of zij vooral van organiseren en

samenwerken. Bij ons krijgen alle leerlingen de kans om ook
die interesses te ontdekken en te ontwikkelen. Dat durven

onze leerlingen ook, omdat ze zich veilig voelen en de sfeer als

prettig ervaren. Tegenover kansen staan zekerheden. De zekerheid
dat een kind komt op de opleiding die bij hem of haar past en

desgewenst door kan stromen naar een hoger niveau. En de zekerheid

van een veilige omgeving en een prettige sfeer. Onze leerlingen geven aan
dat er naar hen wordt geluisterd en dat zij zichzelf kunnen zijn.

Kansen en zekerheden; zo zorgen wij ervoor dat al onze leerlingen tot hun recht
komen, zich maximaal kunnen ontwikkelen én een fijne schooltijd hebben.

Kies voor kwaliteit

Oosterlicht Vianen is een uitstekende school,
omdat we goed en gevarieerd onderwijs

bieden, onze leerlingen uitstekend begeleiden,
er bij ons een veilig schoolklimaat heerst,

onze examenresultaten goed zijn en we onze
leerlingen zorgvuldig voorbereiden op het

vervolgonderwijs en op het deelnemen aan
de samenleving.

Kies je eigen pad op
het Oosterlicht Vianen!
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Alle opleidingen onder één dak: uniek in de regio!

Het Oosterlicht Vianen is een brede christelijke scholengemeenschap en biedt de leerwegen vmbo
en havo, inclusief eindexamen aan. Kies je voor het atheneum dan stap je in de 3e over naar het

Oosterlicht Nieuwegein. Alle opleidingen zitten bij ons in één modern gebouw. Dat is een bewuste
keus. Zo komen alle leerlingen van alle niveaus dagelijks met elkaar in contact. Samen sporten,
feesten, optreden of werken aan een project: onze school is de maatschappij in het klein.

Oog voor topsporters

Onze topsportcoördinator begeleidt leerlingen met een topsport-status. Er

zijn allerlei mogelijkheden om een sportcarrière te combineren met school.
Al vele topsporters hebben onze school met een diploma verlaten.

Les in een modern en licht gebouw

Als je onze school inloopt, vallen direct de kleuren, het licht en de ruimte

op. Het gebouw is recent verbouwd en biedt veel ruimte voor leren, werken
én samen zijn! Kom op ons Open Huis kijken naar de speciale vleugel voor

Kunst & Cultuur. Bekijk dan ook het kantoorplein, het zorgplein, de bakkerij,
de grootkeuken en ons restaurant. En vergeet het biologielokaal met echte

slangen, het schei- en natuurkundelokaal en ons technieklokaal niet. Echt een
school waarin het fijn leren is!

Kansklassen met tweejarige brugperiode

Uw kind plaatsen op het niveau dat bij hem of haar past. Daar nemen we twee jaar de tijd voor.

Deze succesformule biedt kansen voor alle leerlingen in een brede scholengemeenschap als de onze.

Vakhavo Vianen

Haal je havodiploma bij ons op school. Hier koppelen we de praktijk aan de theorie. Leerlingen

krijgen niet alleen lessen, maar gaan ook op stage. Zo doet uw kind praktijkervaring op; superhandig
voor wanneer hij of zij bijvoorbeeld naar het hbo gaat!

Doelgericht

Leren hoe je de theorie in de praktijk brengt. Leerlingen van de

Alle opleidingen
zitten bij ons
in een modern
gebouw

beroepsgerichte vmbo-afdelingen Zorg & Welzijn, Economie

& Ondernemen en Horeca, Bakkerij & Recreatie zijn bezig met
échte opdrachten. Bij de theoretische leerweg zoeken we de

uitdaging naar verdieping van kennis. Leerwegondersteuning
(lwoo) nodig? Ook dat behoort tot de mogelijkheden! Het
Oosterlicht biedt iedere leerling de kans om het beste uit
zichzelf te halen. Dat geldt zeker ook voor de havo en het

atheneum. Door uitgekiende begeleiding stijgen leerlingen
hier boven zichzelf uit. Onze resultaten spreken voor zich.

ICT ondersteunt eigentijds onderwijs:
digitaal en actueel
Onze leerlingen ontwikkelen kennis en

vaardigheden voor de toekomst. Wij zorgen

binnen de les voor actualiteit, sluiten aan bij de

belevingswereld van leerlingen en motiveren ze
om zelf verantwoordelijkheden te nemen. We

benutten daarbij de uitdagende mogelijkheden
op ICT-gebied volop. Leerlingen schaffen een
eigen laptop aan en ontdekken zo de vele
manieren van leren.
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Muziek, drama, techniek
en beeldende kunst

Aan de slag met talent

krijgt te maken met de mogelijkheden

In de OC Talent uren kunnen leerlingen hun

Iedereen die kiest voor het Oosterlicht,
van techniek, kunst & cultuur. Het is

leren op een actieve, creatieve manier
en draagt bij aan de goede sfeer op
onze school.

Zorg- en leerlingbegeleiding:
zorgvuldig georganiseerd

Ruimte voor talentontwikkeling: wie meer kan

én wil krijgt hiervoor op het Oosterlicht de kans.
talent ontdekken, verbreden en verdiepen.
Een greep uit het Oosterlicht-aanbod: leer

programmeren, ontdek je talent in fotografie of

ontwerp maskers. Ook zijn er workshops en een
talentenjacht. Wij dagen alle leerlingen uit hun
talent te vinden!

Extra begeleiding op maat of samen
met leeftijdsgenoten faalangst

overwinnen? Is uw kind dyslectisch?
Uw kind kan rekenen op onze

Als beste getest

een gespecialiseerd team van

De Inspectie van het Onderwijs geeft onze

begeleiding. Wij hebben hiervoor
medewerkers. Uiteraard betrekken
wij u bij de ondersteuning die wij
uw kind bieden.

Het Oosterlicht scoort, jaar in jaar uit.

onderwijskwaliteit op alle afdelingen een

hoge waardering. Wij zijn ambitieus. Onze
examenresultaten behoren tot de beste

in de regio. De tevredenheidsonderzoeken

onder leerlingen en ouders bevestigen hun

tevredenheid over onze school. Vergelijk onze
school op scholenopdekaart.nl.

In alle opzichten
klaar voor een
vervolgopleiding

Kiezen voor het Oosterlicht betekent kiezen
voor een goede school.

Jaar in, jaar uit prachtige examenresultaten!
Vmbo basis

Vmbo kader
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Betrokken bij elkaar

Vmbo tl

2019

100%
96%
98%

2020

100%

100%

100%

2021

98%

100%
96%

Samen met u en uw kind werken we aan een uitdagende en

geslaagde schooltijd. Wij organiseren ouderavonden en themaavonden. Ook op presentatieavonden door uw kind zien wij u

graag. Meedenken kan in de medezeggenschaps- en ouderraad.

De resultaten van uw kind volgt u via ons online registratiesysteem
Magister. Kortom, wij betrekken u graag bij het Oosterlicht.

Speciaal voor

uw kind vindt u bij

deze folder nóg een

folder. Ook heel leuk
voor u om door
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te lezen!

Graag tot ziens op het Oosterlicht

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder nog meer wilt weten over onze school! Wij nodigen u

dan ook van harte uit om naar de informatieavond voor ouders en verzorgers te komen. Ook op ons
Open Huis en bij het speciale programma tijdens de proeflessen laten wij u graag kennismaken

met onze school en onze medewerkers. U vindt de data en tijdstippen van deze activiteiten op de
achterzijde van bijgevoegde folder voor uw kind én op www.oosterlichtvianen.nl.

Graag tot ziens!

Volg ons ook op Facebook en Instagram!
Oosterlicht College Vianen • Uithoflaan 1, 4133 GZ Vianen • 0347 - 32 56 20
www.oosterlichtvianen.nl • post.vianen@oosterlicht.nl
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Hoewel deze folder zorgvuldig is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend.

