
1

IN
FO

RM
ATIE H

AVO
/V

W
O

, TL/H
AVO

 EN
 V

M
BO

 2021

     Welkom op het

Oosterlicht College
 Vianen

Onze school staat voor goed en eigenti jds onderwijs. Iedere leerling kiest zijn of haar eigen pad. 

Uniek is dat wij álle opleidingen in één schoolgebouw aanbieden. Een groot voordeel voor iedere 

leerling. Er wordt geleerd, gewerkt en geleefd in een pretti  ge sfeer. Onze mooie slagingspercentages 

op alle niveaus zijn hiervoor het bewijs.

Uw kind en u staan voor een belangrijke keuze. Welke school wordt het ná de basisschool? 

Wij informeren u vanavond over het havo/vwo, tl/havo en vmbo-onderwijs op het Oosterlicht. 

Tijdens de informati erondes beantwoorden wij uw vragen. In dit boekje vindt u aanvullende 

informati e over onze school. U kunt het thuis rusti g doornemen. 

Wij nodigen u ook uit een bezoek te brengen aan ons Open Huis op woensdag 27 januari 2021. 

Daar bent u - samen met uw kind - van harte welkom.

Namens de medewerkers van het Oosterlicht College Vianen,

Liesbeth van den Broek, 

Directeur Oosterlicht College Vianen
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Organisati e & visie

Kansen & Zekerheden. 
Dat is het Oosterlicht.
Op het Oosterlicht sti muleren wij iedere leerling 

om zijn of haar kansen te benutt en. Op een brede 

school als de onze, met alle onderwijssoorten onder 

één dak, kom je op de plek waar jij je thuis voelt en 

je de kans krijgt om goed te presteren. Dat is een 

zekerheid die wij bieden. 

Leren moet natuurlijk. Door de kansen die je op 

onze school krijgt, binnen en buiten je lesrooster, 

ontwikkel je je op een manier die past bij jouw 

talenten en interesses. 

Een geslaagde schoolti jd door kansen & zekerheden. 

Dat is het Oosterlicht. 

Onderwijsvisie en -doelen:
•  kwalitati ef goed en eigenti jds onderwijs 

•  iedere leerling kiest zijn eigen pad en 

    verlaat de school met een passend diploma

•  leerlingen worden gecoacht in acti ef en 

   zelfstandig leren en in de ontwikkeling 

   van sociaal emoti onele vaardigheden

•  sti muleren van burgerschap en betrokkenheid bij 

   de maatschappij

Christelijke identi teit
Wij zijn een christelijke school. Iedereen die dat 

karakter respecteert, is bij ons welkom. De identi teit 

van het Oosterlicht respecteren betekent 

bijvoorbeeld:

•  Een respectvolle omgang met elkaar en 

   met elkaars levensovertuiging

•  Het volgen van de lessen levensbeschouwing

•  Meedoen met de vieringen met Kerst en Pasen

•  Betrokken zijn bij de dagopeningen
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Maatschappelijk betrokken 
Het Oosterlicht Vianen heeft nauwe contacten met  

bedrijven en organisaties rondom Vianen. Hierdoor  

vinden alle leerlingen die (maatschappelijke) stage (MaS) 

lopen een plek in hun interessegebied.

Onderwijskwaliteit Oosterlicht  
krijgt goede waardering!
Het Oosterlicht staat bekend om zijn prettige, veilige 

sfeer. Dit wordt in tevredenheidsonderzoeken door  

leerlingen en ouders als eerste genoemd. Met elkaar 

werken wij aan kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. 

Het Oosterlicht doet het goed, ook volgens de  

Onderwijsinspectie. Wij verwijzen u hiervoor graag naar  

www.onderwijsinspectie.nl.

Ook verwijzen wij u met trots naar de scholen- 

vergelijkingssite www.scholenopdekaart.nl. Hier vindt  

u informatie over onze organisatie, ons onderwijs en de 

resultaten. Kiezen voor het Oosterlicht betekent kiezen 

voor een goede school!

Vakhavo Vianen
In september zijn we met onze havo nieuwe stijl 

voor leerlingen uit Vianen en omstreken gestart. 

We bieden innovatief en praktisch onderwijs in de 

profielen Economie & Maatschappij of Natuur & 

Gezondheid. Leerlingen volgen naast de theorie 

een praktijkgericht programma.  

Onze leerlingen zijn slimme denkers en doeners.  

Ze leggen de koppeling tussen theorie en praktijk. 

Waar 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 is op de werkvloer. We 

maken deel uit van een netwerk van gemeente, 

bedrijven en zorginstellingen in de regio.  

We bereiden onze eigen leerlingen voor op de 

overstap naar de vakhavo. Komt uw kind van de TL 

of van een andere school? Geen probleem, want 

wij bieden een begeleidingsprogramma op maat.  

Vakhavo Vianen: een ticket voor het HBO!
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Onderwijs & meer

Brugklassen: eerste fase havo/vwo,  
tl/havo & vmbo b/k/tl: keuze uit  
3 soorten!

In brugklas 1 en 2 van de eerste fase havo/vwo,  

tl/havo en vmbo b/k/tl zitten leerlingen van  

verschillende niveaus bij elkaar in de klas. Zo  

kunnen ze in twee jaar ontdekken welk niveau het 

beste bij hen past. 

•  Havo/vwo  - brugklas  

In de havo/vwo-klas krijgt de leerling voor een 

aantal vakken havo-leerstof en vwo-leerstof aange-

boden. Er wordt op havo- en vwo-niveau getoetst 

en op de rapporten staan voor deze vakken havo-

cijfers en vwo-cijfers. De leerlingen zitten in klas 1 

en 2 in deze gecombineerde klas en gaan in  

klas 3, afhankelijk van advisering , het havo- of vwo-

niveau volgen. Vanaf volgend schooljaar kunnen 

leerlingen op het Oosterlicht College Vianen ook 

een havo-diploma halen. Vwo-leerlingen vervolgen 

hun schoolloopbaan op Oosterlicht Nieuwegein.

 

•  TL/havo  - brugklas  
TL/havo staat voor theoretische leerweg/havo. 

Deze brugklas is bedoeld voor leerlingen die meer 

aankunnen in tempo en niveau dan reguliere vmbo-

leerlingen. In de tl/havo-klas wordt meer zelfstan-

digheid verwacht en in de vaklessen wordt dieper 

op de stof ingegaan. De leerlingen kunnen na de 

tweede klas doorstromen naar klas 3 van de  

theoretische leerweg of naar klas 3 van de havo. 

In deze klas wordt een aantal vakken op  

TL-niveau en op havo-niveau aangeboden. Het  

rapport is ook in deze niveaus verdeeld.

•  Vmbo B/K/TL - brugklas  
B/K/TL staat voor Basisberoepsgerichte- / Kader-

beroepsgerichte- en Theoretische leerweg) In deze 

klas worden de theorievakken op basis/kader-

niveau en op tl-niveau aangeboden en getoetst. 

Het rapport is in deze niveaus onderverdeeld. 

Deze brugklas is ook te kiezen met lwoo  

(leerwegondersteuning).
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Sport

bèta & 
techniek

ExpressieOC Talent: uitdaging voor
iédere Oosterlicht-leerling

Iedere Oosterlicht-leerling ontdekt, verbreedt en 

verdiept zijn of haar talent op het gebied van sport, 

expressie, bèta & techniek bij OC Talent. Hiervoor 

zijn talenturen ingeroosterd. 

De leerling maakt een keuze uit sport, expressie en 

bèta & techniek en volgt ti jdens de talenturen 

interessante lessen om zo zijn of haar talent te 

ontdekken. Binnen de OC Talenturen werken 

sommige vakken samen. Wij bieden een uitdagend 

programma in sport-, kunst-, bèta- en techniekvak-

ken. Keus genoeg! De leerling  kan bijvoorbeeld 

maskers maken, een eigen beat componeren, 

meedoen met outdoorsporten  of een robot 

programmeren.

Wat is jouw Talent?
 Je ontdekt het op het
   Oosterlicht!
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Niet alleen maar boeken
Vanaf de brugklas werken de leerlingen met een 

eigen laptop. Deze laptop gebruiken we, naast de 

boeken, als middel om de leerling klaar te stomen 

voor de toekomst. Digitaal lesmate riaal, verwerking 

van opdrachten, presenta ti es voorbereiden, samen-

werken, documenten delen, overzichten maken enz, 

zijn maar een paar voorbeelden waar de leerling de 

lap top voor gebruikt. Handig bij heel veel vakken. 

Maar het betekent niet dat er alleen nog maar les 

met een laptop gegeven gaat worden. Soms vraagt 

de leraar de boeken te openen of een schrift  te 

pakken. Aan het begin van het schooljaar bestelt u 

boeken, schrift en e.d.  en schaft  u een laptop aan.

Eigenti jds onderwijs en 
digitale lesmiddelen
Onze leerlingen maken veel gebruik van moderne 

(sociale) media en digitale lesmiddelen. Uitgangspunt 

is dat we dat doen wanneer dit het onderwijs ten 

goede komt. Er wordt gewerkt met onder andere 

smartboards en laptops. Soms wordt ook de smart-

phone ingezet als onderdeel van de les. 

Gebruik maken van moderne (sociale) media is op het 

Oosterlicht geen doel, maar een belangrijk middel om 

op een eigenti jdse manier goed onderwijs te 

verzorgen. 

Maar eigenti jds onderwijs is meer: namelijk leren 

omgaan met wat actueel is. We leren de leerlingen 

ook wat nodig is om in de maatschappij mee te ko-

men, welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt 

(21st century skills). Onze leraren laten zoveel mo-

gelijk de lesstof aansluiten op de belevingswereld van 

leerlingen in de leeft ijd van 11 - 17 jaar.



9

IN
FO

RM
ATIE H

AVO
/V

W
O

, TL/H
AVO

 EN
 V

M
BO

 2021

Huiswerkklas
Leerlingen die hulp nodig hebben bij het maken of 

leren van huiswerk kunnen op onze school  

terecht in de huiswerkklas. Alle leerlingen kunnen 

hier gebruik van maken. Er zijn wel kosten aan deze 

dienstverlening verbonden. 

Leerlingbegeleiding en -zorg
Iedere leerling heeft een mentor die helpt bij het 

groeps- en leerproces. De mentor voert  

individuele en klassikale gesprekken. Voor extra 

vertrouwelijke gesprekken hebben we leerling- 

begeleiders. Het Oosterlicht heeft een eigen Zorg-

team dat nauw samenwerkt met onze coördina-

toren leerlingzaken.

Leerlingen met specifieke behoeften bieden we 

extra begeleiding zoals remedial teaching bij  

dyslexie of dyscalculie, faalangsttrainingen of  

tijdelijke persoonlijke begeleiding buiten de klas. 

Leraren en leerlingen geven uitvoering aan het 

pestbeleid waarin onze mentoren een belangrijke 

rol spelen.  

Internationalisering
Uitwisselingen en internationale reizen  

hebben als doel de taalvaardigheid en de sociale 

vaardigheden van de leerlingen te verbeteren, maar 

ook om andere culturen en elkaar nóg beter te leren 

kennen. Leuk, leerzaam en onvergetelijk!

Lesuitval
Leraar afwezig? Het onderwijs op het Oosterlicht 

gaat bijna altijd door. Lesuitval wordt vervangen 

door een andere leraar of opvangkracht. Tijdens de 

vervangingslessen krijgen de leerlingen lesstof van 

het vak dat uitvalt. Zo blijft de kwaliteit van onze 

lessen gewaarborgd.  

Oudercontact en communicatie
Er is geregeld contact tussen de mentor en de 

ouders. Ouders/verzorgers zijn zeer welkom op de 

mentorgesprekken, de lerarenspreekavonden en de 

algemene ouderavonden. 

Via www.oosterlicht.nl, e-mail, brieven, rapporten 

en Magister (cijfers en absentie) houden we ouders/

verzorgers op de hoogte van de activiteiten en de  

resultaten van hun kinderen. 
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Profielen  
Het duurt nog wel even, maar we vinden het toch  

belangrijk wat informatie over de profielen in de 

bovenbouw te geven.

Na de tweejarige brugklas volgen vmbo-leerlingen 

in klas 3 en 4 de basisberoepsgerichte leerweg, de 

kaderberoepsgerichte leerweg óf de theoretische 

leerweg. 

Zij maken een keuze uit de volgende profielen:

 VMBO VIANEN     
 •  Economie & Ondernemen 

            (vmbo basis en kader, ook voor lwoo)

       •  Zorg & Welzijn
            (vmbo basis en kader, ook voor lwoo)

       •  Horeca, Bakkerij & Recreatie 

            (vmbo basis en kader, ook voor lwoo)

       •  Theoretische leerweg 

Havo-leerlingen die doorstromen naar onze vakhavo 

maken een keuze uit de volgende profielen maken:     

•  Economie & Ondernemen 

           (vmbo basis en kader, ook voor lwoo)            VAKHAVO VIANEN
  •  Economie & Maatschappij
  •  Natuur & Gezondheid
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Dhr. de Jongh (leraar biologie en wiskunde) met 
onze huisslang. 
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Praktische zaken
We werken met een 60-minuten rooster.  

Een lesdag bestaat gemiddeld uit 7 lesuren. De dag 

begint om 8.15 met begeleidingsuren, de lessen 

starten om 9.00 uur.

 

Schoolleiding
Mw. L. van den Broek,       

Dhr. A. Bergmans,       

                                       

Mw. J. Kuiperij,       

                                        

Dhr. R. Last,           

                                     

          

  

                                   

locatiedirecteur

afdelingsleider vmbo 

bovenbouw

afdelingsleider onderbouw 

tl/h/v en havo 1-5  

afdelingsleider onderbouw

b/k/tl en lwoo
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Kiest uw kind voor het Oosterlicht?

Aanmeldingen voor het Oosterlicht College ontvangen wij graag en uiterlijk op 11 maart 2021. 

Samen met de basisschool van uw kind maakt u de aanmelding in orde. Voor lwoo geldt een aparte 

aanmeldings- en toelati ngsprocedure die bekend is op de basisschool.

In de folder ‘Procedure overgang primair onderwijs – voortgezet onderwijs 2021-2022’ die op de 

basisschool te verkrijgen is, staat alle belangrijke informati e over aanmelding en plaatsing. 

Wij hopen dat de informati e in dit boekje een aanvulling is op de informati e die u heeft  gekregen op 

onze informati emomenten. Graag tot ziens op het Oosterlicht College Vianen!

Vergeet niet te kijken op onze website: www.oosterlicht.nl
en volg ons op Facebook & Instagram!

Heeft  u nog vragen?        

Mw. J. Kuiperij:  afdelingsleider onderbouw tl/h/v en havo 1-5 

                             - j.kuiperij@oosterlicht.nl

Dhr. R. Last:   afdelingsleider onderbouw b/k/tl en lwoo 

                            - r.last@oosterlicht.nl

Tel. 0347 – 32 56 20


