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OC Talent in Vianen 
start volgend schooljaar
Met je Talent aan de slag!
Met trots presenteren wij met ingang van volgend schooljaar OC Talent voor álle 
leerlingen. Iedere leerling krijgt op het Oosterlicht de kans om zijn of haar talent 
te ontdekken én te onderzoeken. Of je nou vmbo of havo/vwo doet, in het rooster 
worden blokuren ingebouwd. Tijdens deze uren gaan leerlingen experimenteren 
op het gebied van sport, expressie en bèta & techniek. Het Oosterlicht staat voor 
Kansen & Zekerheden. Voor iedereen. OC Talent is hiervan het resultaat.

Wie is Buddy?
Buddy Tegenbosch volgde de 
Sportacademie, maar besloot geen 
gymleraar, maar piloot te worden.  
Hij volgde zijn luchtvaartopleiding  
en is sindsdien werkzaam als piloot 
bij Lufthansa in Duitsland.

En Buddy schrijft! 
Zijn eerste jeugdroman, getiteld 
Pokerface, was kerntitel van de Jonge 
Jury en is verkozen tot Jonge Lijster. 
Oog om oog, zijn tweede boek, is 
door iBooks uitgeroepen als beste 
Young Adult-titel van 2015 en wordt 
ook een Jonge Lijster. Livestream, zijn 
nieuwste boek, is in september 2017 
uitgekomen.

Schrijver Buddy Tegenbosch heeft een gastles verzorgd voor klas B2d bij vak 
Nederlands van mevrouw Hengeveld. Het was een interessante les en de 
leerlingen hebben veel vragen kunnen stellen.

Een schrijvende piloot op OCV

Samenwerking Oosterlicht College 
en ROC Midden Nederland 
Op 16 oktober 2018 is een 
samenwerkingsovereenkomst 
getekend tussen het Oosterlicht 
College Nieuwegein en Vianen en  
ROC Midden Nederland.
Deze samenwerking is een 
bestendiging van gezamenlijke 
activiteiten die we al een aantal jaar 
samen uitvoeren. Het betreft zowel 
oriëntatietrajecten voor vmbo-
leerlingen, zoals de mbo-carrousel, 
het tl-excellent-traject. Maar ook 
ontmoetingen tussen vmbo-leraren 
en mbo-leraren om een kijkje bij 
elkaar in de keuken te nemen, zoals 
een collegetour en lerarenstages.

De focus voor de komende twee jaar 
zal ook liggen op de samenwerking 
in de vmbo-keuzevakken en in de 
praktijkgerichte component van de 
theoretische leerweg (tl).
Leerlingen krijgen een beter studie- 
en beroepsbeeld en krijgen op het 
ROC praktijkvakken die onderdeel van 
het examen zijn maar op school niet 
kunnen worden aangeboden. Ook 
het even ‘weg zijn’ van de dagelijkse 
lessen en leren in een andere 
leeromgeving, komt ten goede aan de 
praktijkbeleving van onze kinderen.

OC Talent

Eerst gaat het om talent

Wat vind jij leuk om te doen? Waar ben je goed 

in? Je kunt van elk van de drie richtingen een 

beetje proeven.

Daarna ga je je talent 

Je krijgt de ruimte om jouw talent op dit vlak te ontwikkelen.

Iedere leerling krijgt bij ons de kans om zijn talent te ontdekken én te 

onderzoeken. Of je nou vmbo, havo of vwo doet, in je rooster zijn 

Talenturen ingebouwd. Tijdens deze uren ga jij experimenteren. 

Nieuwegein en Vianen presenteren:

ALLEEN
BIJ ONS!

Tot slot gaat het bij OC Talent om 

Je wordt uitgedaagd om nóg beter te 

worden. Je verrijkt je kennis, je verbetert 

je techniek en je presenteert je talent. 

Wat kies jij?



Het nieuwe schooljaar in een nieuw gebouw
De verbouwing van het schoolgebouw in Vianen is met de start van schooljaar 2019-2020 
afgerond. Hiermee wordt er 2715 m2 aan het bestaande gebouw toegevoegd. Er ontstaat een 
modern en ruim gebouw dat is afgestemd op de visie van ons onderwijs. 

Vwo, havo en tl: meer 
mogelijkheden voor zelfstandig 
werken, studeren en digitaal leren. 
We handhaven onze werkplekken- 
structuur waarin leerlingen 
(zelfstandig) kunnen werken. 
Er komt voldoende capaciteit 
om leerlingen met hun eigen 
computer te laten werken in 
een moderne IT- werkomgeving. 
Met een ‘toetslokaal’ kunnen we 
inspelen op de behoefte om meer 
digitale toetsen af te kunnen 
nemen. De vakken biologie, 
natuurkunde en scheikunde 
kunnen gaan samenwerken in  
het nieuwe BINASK lokaal. 

Kunst & Cultuur vleugel
Kunst & Cultuur speelt een 
grote rol binnen de school. 
De vakken drama, muziek en 
beeldende vorming krijgen een 
eigen deel waar ze met elkaar 
culturele projecten kunnen 
realiseren. Hiermee biedt het 
nieuwe gebouw tevens goede 
randvoorwaarden om de OC-
Talent programma’s mogelijk  
te maken voor leerjaar 1 en 2.

Meer ruimte en vernieuwing drie 
beroepsprofielen 
Onze drie afzonderlijke leer- 
omgevingen van de drie 
beroepsprofielen worden 
aangepast op het lesprogramma 
van het ‘Vernieuwd VMBO’. 
De nieuwbouw moet de visie 
van deze beroepsprofielen, 
‘de samenleving in de school’, 
zichtbaar maken. 

Economie en Ondernemen (E&O) 
E&O krijgt een moderne kantoor- 
tuin waar een bedrijf gesimuleerd 
kan worden. Een echte winkel met 
etalages en een magazijn biedt 
de leerlingen de mogelijkheid om 
bij het project ‘Jong Ondernemen’ 
hun ondernemende vaardigheden 
te oefenen. 

Horeca Bakkerij en Recreatie 
(HBR)
Deze richting wordt uitgebreid 
met een moderne ruime bakkerij, 
een prachtig restaurant waar 
gasten worden ontvangen en een 
modern toegeruste grootkeuken.

Zorg en Welzijn (Z&W) 
Op het ruime ‘zorgplein’ kunnen 
diverse vaardigheden die passen 
in het Z&W-programma worden 
geoefend. In een moderne keuken, 
waar met inductie gekookt 
wordt, leert men koken voor 
diverse doelgroepen. In een apart 
uiterlijke verzorgingsgedeelte in 
het lokaal kan aandacht besteed 
worden aan de persoonlijke ver- 
zorging van gasten en mede- 
leerlingen. 
 
Meer ruimte met behoud open 
karakter 
De looproutes in de gangen 
worden verbeterd en er komt een 
multifunctioneel binnenplein. 
De ruime trapportalen bieden 
toegang tot de drie verdiepingen 
aan de oostzijde. 

Het open, transparante karakter 
van het schoolgebouw wordt 
behouden. De spiegel, als symbool 
voor de school, staat centraal op 
het binnenplein. Met het nieuwe 
binnen- en bovenplein kunnen 
alle leerlingen tegelijkertijd pauze 
houden. 

Er worden diverse ruimtes 
gecreëerd voor medewerkers om 
flexibel te kunnen werken en 
pauzeren. 

Beter binnenklimaat
Het hele gebouw wordt voor- 
zien van een nieuw lucht- 
ventilatiesysteem waarin de 
luchtkwaliteit wordt verbeterd. 
Op warme en koude dagen 
wordt overal in het gebouw 
een aangenaam binnenklimaat 
(norm ‘Frisse school klasse B’) 
gewaarborgd.
 
Duurzaam en Gezond
Het dak van de school staat vol 
met zonnepanelen die heel veel 
stroom op kunnen wekken. Op  
het binnenplein is op een display 
te zien hoeveel stroom er per dag, 
week en maand wordt opgewekt. 
De school is ‘rookvrij’ dat 
betekent dat er door leerlingen 
en personeel in en om het 
gebouw niet gerookt wordt. 
In onze nieuwe broodjesbar 
worden gezonde broodjes en 
snacks aangeboden voor een 
aantrekkelijke prijs.
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Op het Oosterlicht hebben we een programma ter 
voorkoming van pesten. Dit houdt in dat er in de lessen 
activiteiten zijn rondom positieve groepsvorming, 
dat we omgangsafspraken maken in de les én dat 
bovenbouwleerlingen een voorstelling maken over 
pesten voor de brugklassers. 

Eind november speelde deze pestvoorstelling voor 
brugklassers. Ook de ouders/verzorgers van onze 
brugklasleerlingen Nieuwegein en Vianen konden de 
voorstelling bijwonen. 

Doordat leerlingen van onze school deze voorstelling 
spelen en in gesprek gaan met de brugklassers 
ontstaat er een klimaat waarin het probleem pesten 
bespreekbaar wordt. Leerlingen durven over hun 
(vroegere) ervaringen te vertellen en er kunnen nieuwe 
afspraken gemaakt worden in de klas.

Pestvoorstelling
Jong Ondernemen 
voor het Goede Doel
In Vianen draaien we al een aantal jaren het 
programma Jong Ondernemen. Hier worden 
mooie producten voor ingekocht die niet altijd 
allemaal worden verkocht. Voor deze producten  
is er een goed doel gezocht en gevonden.  
Mw. Metselaar heeft deze producten ingezet 
tijdens het Viaans dictee. De opbrengsten hiervan 
zijn naar de Stichting Leergeld gegaan. 

Stichting Leergeld
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar, wiens ouders het financieel niet 
zo breed hebben om te kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld 
biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij 
opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen  
en eigenwaarde krijgen. 

De Manage Myself - 
coaching is gestart!
De groepsbegeleiding ‘Manage Myself’ is 
gestart. De coaching richt zich op het trainen 
van de zogeheten ‘executieve functies’. Dit 
zijn de regelende en organiserende functies 
in je hersenen, die in de pubertijd volop in 
ontwikkeling zijn. Het gaat om de vaardigheden 
die je helpen om te leren, je schoolwerk te 
organiseren en een planning maken. Het gaat 
er ook om hoe je je aandacht bij het schoolwerk 
houdt. Kortom… de executieve functies kunnen 
van invloed zijn op de schoolse vaardigheden en 
zo ook de schoolprestaties. 

De eerste ronde richt zich op het plannen en 
organiseren van het schoolwerk. Leerlingen 
worden begeleid in kleine groepjes en werken  
aan verschillende doelen. 

Meer informatie? Neem dan contact op met 
mw. Stekelenburg, zorgcoördinator/ leraar Duits.
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De donkere dagen zijn er weer; wintertijd! Zichtbaarheid als fietser 
in het donker is van levensbelang. Het is dus belangrijk dat de 
fietsverlichting goed werkt. Het Oosterlicht College heeft een 
fietscontrole uitgevoerd met het actiepakket Fietsverlichting van VVN. 
Iedereen die zijn verlichting in orde had, ontving een mooie gadget als 
beloning. Daarop volgde een Fix je Fietsverlichtingsactie, waarbij de 
fietsverlichting van 150 fietsen die niet in orde was gratis gerepareerd 
werd in samenwerking met de fietsenmakers van Fietspunt. Het 
Oosterlicht College, VVN en de provincie Utrecht hopen op deze manier 
een bijdrage te leveren aan een meer veilige winter voor de fietsers en 
andere weggebruikers. 

Jeugdgezondheidszorg op het OCV

Fietsverlichting is van levensbelang!

Aan elke school in het voortgezet 
onderwijs in de provincie Utrecht is 
een jeugdgezondheidszorgteam van 
de GGD regio Utrecht verbonden. 
Dit team bestaat uit een jeugdarts 
en een jeugdverpleegkundige. 
Leerlingen uit alle klassen, ouders én 
de school kunnen bij hen terecht met 
vragen of zorgen over gezondheid, 
leefstijl en gevoelens. 

Tijdens de schoolperiode volgt 
en ondersteunt de GGD alle 
jongeren om zo gezond en veilig 
mogelijk op te groeien. Dit gebeurt 
onder meer door het standaard 
preventieve gezondheidsonderzoek 
in klas 2. Ouders/verzorgers krijgen 
voorafgaand aan dit onderzoek een 
brief hierover thuis gestuurd. Dit 
onderzoek richt zich op gezondheid 
en verschillende leefstijlthema’s zoals 
weerbaarheid, voeding en beweging. 
Kijk voor meer informatie over deze 
gezondheidsonderzoeken op: 
www.ggdru.nl/jouwggdklas2.

Vragen over gezondheid en 
inloopspreekuur
Voor de gezondheidsonderzoeken 
zijn de jeugdarts Mirjam Wouters 
en de jeugdverpleegkundige 
Godelief van Vugt het gehele jaar 
regelmatig op school aanwezig. 
De jeugdverpleegkundige houdt 

dit schooljaar ook een aantal keer 
inloopspreekuren voor leerlingen uit 
alle klassen. Deze inloopspreekuren 
worden via Magister bekend 
gemaakt.

Leerlingen kunnen binnenlopen voor 
advies over bijvoorbeeld uiterlijk, 
gezondheid, thuissituatie, vrienden, 
school, gepest worden, ongelukkig 
zijn, ongewenste intimiteiten, 
alcohol, verliefdheid of drugs. Als 
het nodig is kunnen we adviseren, 
bijvoorbeeld met praktische tips 
of samen kijken welke hulp of 
begeleiding er nodig is.

Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten de onderzoeken van 
klas 2 is de GGD het hele jaar door 
bereikbaar voor alle leerlingen en 
hun ouders/verzorgers voor vragen 
en advies over gezond en veilig 
opgroeien.
• Service Center JGZ  

033 - 460 00 46: voor vragen over 
ontwikkeling en gezondheid 
of contact met de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige van de 
school. Dit mag ook rechtstreeks 
via onderstaande mailadressen. 

• JouwGGD.nl: website met alles 
over gezondheid voor jongeren, 
o.a. met (anonieme) chat-
mogelijkheid.

 
 
 
 
 
 
 

 

Contactgegevens
Jeugdarts Mirjam Wouters: 
mwouters@ggdru.nl

Jeugdverpleegkundige 
Godelief van Vugt: 
gvanvugt@ggdru.nl 

In dit filmpje kunt u zien 
wat de GGD allemaal voor 
u kan betekenen

https://www.jouwggd.nl/
mailto:mwouters%40ggdru.nl?subject=
mailto:%20gvanvugt%40ggdru.nl?subject=
mailto:%20gvanvugt%40ggdru.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=TzQPbknixro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TzQPbknixro&feature=youtu.be


Het lijkt nog ver weg, maar wie een kind heeft in groep 7 of 8, 
kijkt uit naar alle activiteiten die voor aankomende brugklassers 
en hun ouders/verzorgers op het voortgezet onderwijs worden 
georganiseerd. Misschien dat dit voor u geldt, of voor een buurkind, 
nichtje of neefje? Op onze website www.oosterlicht.nl vindt u bij 
Groep 8 alle informatie over proeflessen en informatieavonden voor 
ouders/ verzorgers voor onze locatie in Vianen en in Nieuwegein.

Helpt uw kind ons ook bij een van deze activiteiten? Of misschien 
wel bij alle? Wij hopen het, want zij zijn onze beste ambassadeurs! 

Wervingsactiviteiten 
nieuwe leerlingen

Open Huis 
Oosterlicht Nieuwegein

Vrijdagavond 8 februari 2019 
18.00 – 21.00 uur 
havo/vwo en de 

Oosterlicht Academie

Zaterdag 9 februari 2019 
10.00 – 13.00 uur
vmbo en tl/havo

Open Avond 

Oosterlicht Vianen

Donderdag 

7 februari 2019 

18.00 – 21.00 uur

Colofon
OosterlichtFlits is een compilatie van 
(website-) nieuwsberichten voor ouders/
verzorgers van leerlingen van het Oosterlicht 
College Vianen. 

De OosterlichtFLits verschijnt een aantal keer 
per schooljaar en wordt verspreid via e-mail. 

Redactieadres
webredactie@oosterlicht.nl

Ontwerp en lay-out
Tigges / In Essenza, Voorburg

Aan de inhoud van deze OosterlichtFlits 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Minister Slob van Onderwijs heeft een werkbezoek 
afgelegd aan onze school. Bij het bezoek stond het contact 
met onze leerlingen centraal. Minister Slob kreeg letterlijk 
een kijkje in de keuken bij vmbo-leerlingen uit klas 3. Hij 
ging met hen in gesprek tijdens de lunch die hij samen met 
hen had voorbereid. Aansluitend was de minister aanwezig 
bij een les over burgerschapsvorming.

Wij toonden de minister waar we trots op zijn: persoonlijke 
vorming, ontwikkeling van talent, veilig schoolklimaat en 
zeer goede resultaten.

Minister Slob neemt een kijkje 
in de keuken van Oosterlicht 
College Vianen

http://www.oosterlicht.nl/
mailto:webredactie%40oosterlicht.nl?subject=

