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Voorwoord 

Het onderwijs is volop in ontwikkeling. Op het Oosterlicht College spelen we in op de 
veranderingen in de samenleving zonder onze eigenheid te verliezen. We blijven trouw 
aan onze kernwaarden als respect, ambitie en samenwerking. Kansen en zekerheden 
vormen ons uitgangspunt. De zekerheid van eigentijds en uitdagend onderwijs met mooie 
resultaten en de kans op talentontwikkeling op het gebied van bèta, techniek, sport en 
cultuur. Klinkt in de maatschappij de roep om maatwerk en individualisering, op het 
Oosterlicht zijn we hierbij nadrukkelijk op zoek naar verbinding. We dagen uit om het 
beste uit jezelf te halen. En dat doen we samen. Het Oosterlicht leidt op tot meer dan een 
diploma.  

Vaak wordt u doorverwezen naar een link op onze site. Zo houden wij onze informatie 
actueel en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Duurzaamheid heeft onze 
aandacht. Daarom hebben we bewust gekozen voor alleen een digitale gids. Kunt u de 
antwoorden op uw vragen niet in deze gids of op de site vinden? Aarzel niet en neem met 
ons contact op. Goede communicatie en betrokkenheid vormen een sleutel tot succes.  
 
We wensen iedereen een succesvol en fijn schooljaar toe!  
 
Schoolleiding Oosterlicht College  
Dhr. dr. W. Abrahamse MSc, rector  
Mw. mr. D. van der Hulst, directielid en plv. rector  
Mw. L. Scheffers, directielid en locatiedirecteur Vianen 
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1. Missie, visie en identiteit 

Missie 
Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit 
een open christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons 
kunnen leerlingen zichzelf zijn. We behalen hoge onderwijsresultaten. Respect, kwaliteit, 
vertrouwen, ambitie en samenwerking zijn onze kernwaarden. 

Visie  
Het Oosterlicht College biedt leerlingen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol 
en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren 
opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de 
geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport 
en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog 
aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren. 

Identiteit: elke leerling is welkom 
De basis van ons christelijk handelen is respect en zorg voor elkaar. Iedereen op deze 
school wil dat respect en die zorg voor elkaar beleven en uitdragen. We zoeken naar 
verbinding. Elke leerling is welkom, ongeacht zijn of haar godsdienstige, politieke of 
sociale achtergrond. Zo ontstaat en groeit een sociale, vriendelijke en veilige 
leefomgeving. De dagopening vormt een bezinningsmoment. De viering van christelijke 
feestdagen maakt onderdeel uit van onze identiteit. Daarnaast bieden wij het vak 
levensbeschouwing. Nadenken en praten over zingeving vormt de basis van onze manier 
van werken. 

Onderwijs en doelstellingen 
Onze leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor hun 
toekomst. Wij zorgen binnen de les voor actualiteit, sluiten aan bij de leeromgeving en 
belevingswereld van leerlingen, verweven de lesstof met de 21e-eeuwse vaardigheden 
en dagen hen uit hun horizon te verbreden. We wakkeren intrinsieke motivatie aan; we 
zetten digitale didactiek in als middel om te differentiëren en de les aantrekkelijk te 
maken en stimuleren samenwerking tussen vakken. 

Onze onderwijsdoelstellingen in het kort: 

✶ Ons onderwijs is uitdagend, eigentijds en betekenisvol  
✶ In en buiten de les leveren we maatwerk door te kijken naar onderwijsbehoeften en  
     het aanbieden van diversiteit  
✶ De kwaliteit van de les is hoog en de resultaten zijn goed 
✶ Leerlingen ontdekken, verbreden en verdiepen hun talent 
✶ Leerlingen ontwikkelen eigen verantwoordelijkheid 
✶ Leerlingen verlaten de school met een passend diploma, onvertraagd gehaald 

Predicaten 
Het Oosterlicht College Vianen heeft het predicaat Excellente School en Het Oosterlicht 
College Nieuwegein is een Cultuurprofielschool. Beide locaties zijn SportAccentSchool en 
Olympisch Steunpunt School.  
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 Oosterlicht College: niet zomaar een naam 

In de naam “Oosterlicht College” ligt de opdracht die wij onszelf 
stellen in de manier waarop wij onderwijs geven. Wij richten ons 
namelijk op een aantal belangrijke oriëntatiepunten die hun 
oorsprong hebben in het Oosten en sinds eeuwen het menselijk 
denken en handelen hebben verlicht. Het Oosten is niet alleen de 
bakermat van onze beschaving, het is ook de plaats van waaruit het 
christendom zich heeft verspreid over de wereld. Hier liggen 
bronnen van culturele en levensbeschouwelijke waarden, 
waardoor onze christelijke scholengemeenschap zich laat 
inspireren en waarnaar steeds in de naam “Oosterlicht College” 
wordt verwezen.  
 
De identiteit van het Oosterlicht College benadrukken wij in 
vieringen en in de dagopeningen. 
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2. Contact tussen school en thuis 

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is de eerste contactpersoon voor 
ouders. U ontvangt de contactgegevens van de mentor aan het begin van het 
schooljaar via uw kind.  
 
Op www.oosterlicht.nl vindt u de Personeelslijst waarin de contactgegevens van 
onze medewerkers staan.  
 

 

De coördinator leerlingzaken 
De coördinator leerlingzaken geeft leiding aan de mentoren en is samen met de 
mentor verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en een goede  
leerlingzorg- en begeleiding. 

Coördinatoren leerlingzaken 
Leerjaar 1 en leerjaar 2 (onderbouw)  
Dhr. M. Bergsma, mw. C. Minks,  mw. L. Schouten en mw. J van Ravenstein   
T 0347 - 32 56 20  
m.bergsma@oosterlicht.nl/c.minks@oosterlicht.nl/l.schouten@oosterlicht.nl/ 
j.vanravenstein@oosterlicht.nl   
 
Leerjaar 3 en 4 (bovenbouw)  
Mw. M. Driegen, dhr. J. Schutrups, dhr. R van de Pol en mw. M. de Wit  
T 0347 -32 56 20  
m.driegen@oosterlicht.nl/j.schutrups@oosterlicht.nl/r.vandepol@oosterlicht.nl/
m.dewit@oosterlicht.nl   

mailto:m.bergsma@oosterlicht.nl/c.minks@oosterlicht.nl/l.schouten@oosterlicht.nl/
mailto:m.driegen@oosterlicht.nl/j.schutrups@oosterlicht.nl/
mailto:m.driegen@oosterlicht.nl/j.schutrups@oosterlicht.nl/
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De afdelingsleiders  
De afdelingsleider geeft leiding aan de coördinator leerlingzaken en is 
verantwoordelijk voor alle onderwijskundige en personele zaken binnen zijn 
afdeling.  
 
Onderbouw vmbo TL 1 en 2 en eerste fase havo/atheneum  
Mw. J. Kuiperij  
T 0347 – 32 56 20  
j.kuiperij@oosterlicht.nl  
 
Onderbouw vmbo BK 1 en 2 en lwoo (tijdelijke functie) 
Mw. G. Kamst 
T 0347 – 32 56 20  
g.kamst@oosterlicht.nl  
 
Bovenbouw vmbo TL 3 en 4  
Dhr. A.C. Bergmans  
T 0347 – 32 56 20  
a.bergmans@oosterlicht.nl  
 
Bovenbouw vmbo BK 3 en 4 
Dhr. M.B. Vlierman  
T 0347-32 56 20 
m.vlierman@oosterlicht.nl  

Administratie  
Op de administratie kunnen leerlingen en ouders terecht voor praktische 
leerlingzaken als: ziek- en betermeldingen, ouderavonden, excursies, rooster- 
wijzigingen, cijfers en leraren.  

Onze administratief medewerkers  
Mw. M. Geurts, mw. N. Scherpenzeel, mw. J. Markenhof en  
mw. M. van den Oudenrijn 
T 0347 – 32 56 20  
post.vianen@oosterlicht.nl 

Conciërges 
De conciërges zorgen voor het onderhoud van de school. Zij zien toe op de 
veiligheid en verlenen hulp bij calamiteiten. Ook kunnen leerlingen bij conciërges 
terecht om iets te laten kopiëren, voor vragen over de kluisjes en voor hulp bij een 
lekke band.  
 
Onze conciërges  
Dhr. J. Lukassen, dhr. C. den Otter en dhr. M. Streng 
T 0347 – 32 56 20 
j.lukassen@oosterlicht.nl/c.denotter@oosterlicht.nl/m.streng@oosterlicht.nl 
c.denotter@oosterlicht.nl 

mailto:j.kuiperij@oosterlicht.nl
mailto:j.kuiperij@oosterlicht.nl
mailto:a.bergmans@oosterlicht.nl
mailto:m.vlierman@oosterlicht.nl
mailto:j.lukassen@oosterlicht.nl
mailto:c.denotter@oosterlicht.nl
mailto:c.denotter@oosterlicht.nl
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De schoolleiding  
De schoolleiding geeft leiding aan de afdelingsleiders en ondersteunende 
medewerkers en is algemeen eindverantwoordelijk. De schoolleiding wordt 
gevormd door:  
 
Directielid en leiding locatie Vianen  
Mw. L. Scheffers 
l.scheffers@oosterlicht.nl  
T 0347 - 32 56 20  
 
Directielid en rector  
Dhr. dr. W. Abrahamse MSc  
w.abrahamse@oosterlicht.nl 
T 030 - 600 48 00  
 
Directielid en plv. rector  
Mw. mr. D.A. van der Hulst,  
d.vanderhulst@oosterlicht.nl  
T 030 - 600 48 00  

Het bestuur  
Het Oosterlicht College valt onder het bestuur van de Willibrord Stichting Utrecht. 
Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de school.  
Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. Meer informatie: 
www.willibrord-stichting.nl. 

Contact per e-mail of telefoon  
Indien u naar school belt en de gewenste persoon is op dat moment niet 
bereikbaar, stuur dan een e-mail of vraag de telefoniste een bericht achter te laten 
bij de desbetreffende persoon. De telefoniste vraagt u kort te omschrijven 
waarover het gaat. Uw bericht zal dezelfde dag nog worden doorgegeven aan de  
gewenste persoon. 
U vindt de algemene e-mailadressen en de e-mailadressen van leraren op onze 
website. 
U mag binnen drie werkdagen reactie verwachten. Dit geldt voor zowel e-mails als 
telefonische verzoeken. Als u een dringende vraag heeft waarop beslist dezelfde 
dag een antwoord nodig is, geeft u dit dan bij de melding aan.  

Communicatie met gescheiden ouders  
Indien ouders gescheiden zijn, heeft de school ten aanzien van de school-
resultaten van hun kind, informatieplicht naar beide ouders toe. Elke ouder krijgt 
een Magister-account, waarmee het rooster, de cijfers, de absentie en het 
huiswerk kunnen worden ingezien in Magister. De ouder bij wie de leerling woont, 
heeft een Magister-account waarnaar brieven, uitnodigingen voor ouderavonden 
en overige documentatie vanuit school worden gestuurd.  
De wetgever verplicht de contact-ouder de informatie die aan hem/haar door de 
school wordt verstrekt, door te geven/te bespreken met de andere ouder.  

mailto:l.scheffers@oosterlicht.nl
mailto:d.vanderhulst@oosterlicht.nl
http://www.willibrord-stichting.nl/
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De schoolgids, Magister en andere schriftelijke informatie, zoals de jaarplanning, 
staan voor beide ouders ter beschikking op de website van de school. Mochten er 
wijzigingen in uw gezinssituatie voordoen, dan gaan wij ervan uit dat u de mentor 
hiervan direct op de hoogte stelt. Wij houden ons in de (schriftelijke) 
communicatie met gescheiden ouders aan de wettelijke bepalingen in het 
Burgerlijk wetboek en de Wet op het Voortgezet Onderwijs.  
 

 

Pestbegeleiding  
We besteden veel aandacht aan veiligheid en proberen te voorkomen dat er op 
school wordt gepest. In het Pestprotocol staat dat wij pestgedrag niet accepteren 
en volgens vooraf bepaalde handelswijze aanpakken. 
 
Wij voorkomen pesten door:  
✶ de schoolregels, het Pestprotocol en de impact van pesten in (mentor)lessen  
      met de leerlingen te bespreken  
✶ aandacht te besteden aan positieve groepsvorming  
✶ eerste klassers en hun ouders naar een toneelvoorstelling over pesten te  
      laten kijken en deze met elkaar na te bespreken (Pestproject)  
✶ aandacht te besteden aan pesten als de mentor of leraar hiertoe aanleiding  
      ziet  
✶ ouders te vragen bij het vermoeden van pesten direct contact met de mentor  
     op te nemen  
✶ de inzet van Peer Mediators  
✶ het project Rots en Water (jongens), Meidenvenijn en Weerbaarheidstraining  
     (meisjes)  
✶ afspraken en aantekeningen vast te leggen   
 
Het Pestprotocol staat op onze website. 
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3. De dagelijkse praktijk 

Ziekmelden of dokters- en tandartsbezoek  
We vragen ouders vóór 08.15 uur te bellen naar 0347 – 32 56 20 of te mailen 
naar verzuim.vianen@oosterlicht.nl.  

Ziek naar huis  
De leerling meldt zich af bij de coördinator leerlingzaken of afdelingsleider.  
Er wordt contact opgenomen met de ouder. Nadat de leerling thuis is gekomen, 
belt de ouder school om te melden dat de leerling veilig is aangekomen.  

Betermelden  
De leerling neemt bij terugkeer een door de school verstrekt blauw absenten-
briefje mee, dat door (een van) de ouders is ingevuld en geeft deze af bij de 
administratie.   

Naar de dokter, tandarts, enz.  
De leerling meldt zich van tevoren met een afsprakenkaartje of ingevuld blauw 
absentiebriefje bij de administratie.  

Medicijngebruik  
De school neemt geen verantwoordelijkheid in het verstrekken of toedienen van 
medicijnen aan uw kind. Dit betekent dat wij ook geen zelfzorgmedicijnen 
verstrekken, zoals paracetamol.  

Absent zonder reden/spijbelen  
Als de leerling absent is zonder dat wij hiervan de reden kennen, ontvangen ouders 
hierover een mailbericht of een telefoontje van de verzuimcoördinator. 
Wij hanteren hiervoor strikte regels die aan het begin van ieder schooljaar door de 
mentor met de leerlingen worden besproken. De administratie en de verzuim- 
coördinator registreren het verzuim en ondernemen zo nodig actie richting de 
leerling en zijn ouders.  

Aanvragen bijzonder verlof  
Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk of overlijden van naaste familie, 
een religieuze feestdag of vanwege medische of sociale redenen kunnen leerlingen 
vrij krijgen. Bijzonder verlof, met uitzondering van overlijden van naaste familie, 
moet minimaal twee weken van tevoren schriftelijk door ouders bij de coördinator 
leerlingzaken worden aangevraagd. Toestemming wordt schriftelijk verleend.  
  

mailto:verzuim.vianen@oosterlicht.nl
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Informatie, website en nieuwsbrieven  
Informatie voor ouders en leerlingen wordt over het algemeen via de e-mail of 
Magister/ELO verzonden. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten en  
Wijzigingen in de planning, raden wij ouders aan ook op www.oosterlicht.nl te 
kijken en de informatie bij snelmenu in de Kalender en bij Nieuws te volgen. Ouders 
ontvangen een aantal keer per jaar per e-mail een nieuwsbrief. De activiteiten op 
het gebied van kunst en cultuur staan in de Kalender op onze website.  

Magister en monitoren  
Leerlingen en ouders kunnen brieven, de roosters, roosterwijzigingen, absentie en 
cijfers van huis uit inzien via Magister (ons schooladministratiesysteem), met 
behulp van een inlogcode. Via de link op de website kan de leerling of ouder in 
Magister komen. Deze inlogcode wordt ook gebruikt voor het aanmelden voor 
ouderavonden. Leerlingen en ouders hebben een apart account. De inlogcode 
ontvangt u per post. Bent u reeds in het bezit van een inlogcode, dan kunt u deze 
code ook dit schooljaar weer gebruiken. Op de monitoren in de school en op onze 
website staan eventuele roosterwijzigingen van die dag en informatie over andere 
zaken, zoals excursies. Via Magister worden algemene mailingen naar ouders en 
leerlingen verstuurd. Ook de communicatie rondom de individuele speekavonden 
verloopt via Magister. 

ELO  
Naast de informatie van het ouderaccount, beschikt de leerling over zijn eigen 
ELO (elektronische leeromgeving) waarop hij zijn digitale leermateriaal kan 
vinden en over een interne berichten service beschikt. Hij kan intern berichten 
sturen naar medeleerlingen en leraren. Leerlingen met een smartphone (iPhone 
en Android) kunnen ook inloggen via de Magisterapp.  
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Roosterzaken  
Iedere klas heeft zijn eigen rooster dat aan het begin van het schooljaar wordt 
uitgereikt. Omdat roosters tussentijds gewijzigd kunnen worden, gaan de 
roostermakers ervan uit dat de leerlingen van maandag tot en met vrijdag van 8.15 
tot 16.35 uur voor school beschikbaar zijn. Roosters zijn ook te raadplegen via het 
Magister-account van leerlingen en van ouders.  

Lestijden en pauzes  
Wij geven lessen van 75-minuten. 

Overzicht lestijden en pauzes  
 
leerjaar 1/2          leerjaar 3/4  
1e uur  08.35 - 09.50       1e uur  08.15 - 09.30  
2e uur  09.50 - 11.05          PAUZE 

  PAUZE         2e uur  09.50 - 11.05  
3e uur  11.25 - 12.40       3e uur  11.05 - 12.20  

PAUZE            PAUZE  
4e uur  13.00 - 14.15       4e uur  12.40 - 13.55  

PAUZE            PAUZE  
5e uur  14.25 - 15.40       5e uur  14.05 - 15.20  

6e uur  15.20 - 16.35  

Eten en drinken  
De meeste leerlingen nemen hun eten en drinken mee van huis, maar zij kunnen 
ook wat kopen uit de automaten op het binnenplein. Daarnaast zijn er onder 
andere diverse broodjes te koop die door onze eigen leerlingen van Horeca, 
Bakkerij & Recreatie en Zorg en Welzijn worden gemaakt en verkocht worden op 
het binnenplein in de tweede pauze. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van 
het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.  

Beperking van lesuitval  
Het Oosterlicht College probeert zoveel mogelijk de lesuitval te beperken.  
Zo worden in alle klassen opvangkrachten ingezet. Wanneer een leraar afwezig is, 
nemen deze opvangkrachten de lessen over. Het afnemen van een toets kan 
gewoon doorgaan. Tijdens de opgevangen lessen werken de leerlingen door aan 
opgegeven werk vanuit de studiewijzer of aan speciale lesstof voor opvanguren. 
Een lessenserie bestaat uit herhalingsoefeningen in verschillende werkvormen, 
tekst, opgaven, grammatica, leesoefeningen, puzzel, tekening of samenvatting.  
Een leerling kan hier zonder boek zelfstandig aan werken. De lessenserie wordt 
nagekeken en beoordeeld door de vakleraar. De vakleraar bespreekt het werk met 
de klas en laat de beoordeling meewegen met het rapportcijfer. Wij houden u via 
een e-mailbericht op de hoogte van de wijze waarop de vervanging van een 
langdurig zieke leraar is geregeld. We voldoen aan de wettelijk voorgeschreven 
onderwijstijd. 
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Roosterlicht voor mobiele telefoon  
Het Oosterlicht heeft een mobiele website: Roosterlicht. Met een smartphone zijn 
op Roosterlicht direct de rooster-wijzigingen én de mededelingen op de lichtkrant 
te zien.  
Kijk op www.oosterlicht.nl en kies je locatie. Klik daarna op snelmenu. Van de 
mobiele website (Webapp) kun je een tegeltje (icoontje) op het scherm van je 
mobieltje plaatsen.  

Stage  
In bepaalde leerjaren lopen de leerlingen stage om zich te oriënteren op 
vervolgopleidingen en beroepen. De leerlingen worden hierbij begeleid door de 
decaan en de mentor. De ouders worden hierover geïnformeerd. 

Schoolregels en veiligheid  
Wij hebben regels die ervoor zorgen dat we in één gebouw met veel mensen veilig 
en gezellig kunnen samenleven en –werken. Zo is ons schoolgebouw voor 
leerlingen en bezoekers uitsluitend toegankelijk via de hoofdingang op het 
schoolplein. Iedere leerling krijgt de gedrags- en huisregels (schoolregels) aan het 
begin van het schooljaar uitgereikt. Ze staan ook op onze website.  
Deze leefregels maken onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid dat is omschreven 
in ons Schoolveiligheidsplan. Bezoekers aan onze school melden zich bij de 
receptie en ontvangen daar een bezoekerspas. Onze leerlingen zijn op school, 
tijdens excursies en stages verzekerd tegen ongevallen. Wij hebben een 
Pestprotocol en wij voeren met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de 
regio een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van alcohol, drugs en wapen- 
bezit. Onze school heeft een eigen wijkagent en wij voeren regelmatig overleg met 
de gemeente over zaken die met schoolveiligheid te maken hebben. De school en 
het schoolterrein zijn rookvrij. 

Excursies  
Leerlingen gaan in alle leerjaren op excursie. Een excursie duurt één dag of één 
dagdeel. Daarbij organiseren wij meerdaagse excursies op basis van vrijwilligheid:  
✶ Reizen voor projecten Internationalisering in diverse leerjaren  
✶ Een pretpark in het buitenland vmbo 4  
✶ Wintersport Werk Week vmbo 3 en 4  
✶ Reis naar Berlijn met TL3  
✶ Dagtocht Parijs met A3/H3  
De excursies komen op www.oosterlicht.nl te staan in de Kalender. Voor aanvang 
van een excursie ontvangen leerlingen schriftelijke informatie. 
 
Regels schoolreizen 

1.   Hoewel de leiding in handen is van personeelsleden van het Oosterlicht College 
kunnen noch het bestuur, noch de directie en/of begeleidende 
personeelsleden aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade en of 
persoonlijk letsel opgelopen tijdens de reizen. Wel heeft de school voor alle 
leerlingen een collectieve ongevallenverzekering en een reisverzekering 
afgesloten voor meerdaagse (buitenlandse) reizen. Bij een ongeval of andere 

http://www.oosterlicht.nl/snelmenu
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schade zal echter altijd eerst een beroep op uw eigen verzekeringen worden 
gedaan.  

2.   Leerlingen dienen een geldige ziektekostenverzekering met buitenlanddekking 
te hebben.  

3.   Deelnemers moeten in bezit zijn van geldige reispapieren (Nederlands 
paspoort/geldigheid van ID/paspoort). 

4.   Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de begeleiding op te volgen. 

5.   Het is ten strengste verboden alcohol en drugs, in welke vorm dan ook, mee te 
nemen en te gebruiken. Als leerlingen naar de mening van de begeleiders deze 
regel overtreden, wordt er altijd contact opgenomen met de 
ouders/verzorgers. De reisleiding neemt, eventueel na overleg met de 
schoolleider, passende maatregelen. Dat kan inhouden dat de leerling(en) in 
kwestie op eigen kosten en gelegenheid teruggestuurd wordt naar huis. 
Begeleiding van school uit kan tijdens de thuisreis niet worden gegeven. 

6.   We verwachten tijdens de reis een positieve instelling van de leerlingen. Het 
zich niet aan de regels houden tijdens de reis kan een reden zijn dat, na overleg 
met de schoolleider, een deelnemer wordt teruggestuurd naar huis en wel op 
eigen kosten en gelegenheid. Begeleiding van school uit kan tijdens de thuisreis 
niet worden gegeven. 

7.   Leerlingen die zich tussen moment van aanmelding en vertrek niet houden aan 
de schoolregels (denk aan verwijderd worden uit de les, ongeoorloofde 
absentie, slechte werkhouding) kunnen na opgave voor de reis, in overleg met 
de schoolleider, alsnog worden uitgesloten van de reis. Als dit gebeurt terwijl 
er al kosten zijn gemaakt, worden deze verhaald op ouders/verzorgers. 

8.   Medicijngebruik en andere relevante informatie moeten vooraf schriftelijk aan 
de reisleiding kenbaar worden gemaakt. Ouders zorgen, indien noodzakelijk, 
voor een brief van de behandelende arts in de taal van het land, waarheen de 
reis gaat. 

9.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de reisbegeleiders, 
zo nodig en mogelijk in overleg met de schoolleiding. Deze beslissingen zijn 
bindend. 

EHBO  
Wij hebben gediplomeerde medewerkers die EHBO verrichten. Meestal kan het op 
school worden afgehandeld, maar soms is het noodzakelijk dat de leerling naar de 
eigen huisarts of de EHBO in het ziekenhuis moet. In dat geval wordt een ouder 
gebeld. Het is dan noodzakelijk dat de ouder zijn kind zo spoedig mogelijk ophaalt 
om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan.  
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind de benodigde 
behandeling krijgt. De school is hiervoor niet verantwoordelijk.  
  



  

 

16 

Fietsen of met openbaar vervoer  
De meeste leerlingen komen met de fiets, de scooter of de brommer naar school.  
Wij hebben fietsenrekken en plaats voor scooters en brommers. Voor schooltijd 
zijn de leerlingen welkom op het plein en het binnenplein. Tijdens de pauzes en  
in de tussenuren kunnen leerlingen van leerjaar 3 en 4 ook terecht op het 
studiebalkon.  

 

De school is goed bereikbaar per openbaar vervoer: 
 
Vanuit      Buslijnen   Uitstaphalte  
Ameide      90     Amaliastein/Lekbrug Oost  
(café Lekdijk)  
Lexmond     81, 90    Amaliastein/Lekbrug Oost  
(NH-kerk)  
Hagestein     146     Lekbrug Oost  
(Stuwstraat)  
Nieuwegein    74     Lekbrug West  
(stadscentrum) 
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4. Moderne en social media, foto en film 

Moderne en social media  
Wij willen moderne en social media benutten in ons onderwijs, omdat deze een 
belangrijke rol spelen in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. 
Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker 
te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen 
te verleggen. Binnen de les kunnen mobiele telefoons worden ingezet met een 
bepaald doel. Dit kan alleen op initiatief van de leraar. Verder vinden wij 
concentratie enorm belangrijk. Tijdens de les staan de mobiele telefoons daarom 
uit óf op stil. Tijdens toetsen en examens blijven deze in de tas vóór in de klas of in 
het kluisje. Tijdens de pauzes mogen mobiele telefoons worden gebruikt. Het 
meenemen naar school is op eigen risico. Als storend gedrag wordt geconstateerd 
met een smartphone, camera of muziekspeler, dan wordt deze ingenomen en kan 
er een gesprek met de leerling en zijn ouders volgen. We gaan ervanuit dat 
leerlingen en collega’s internet en sociale media alleen gebruiken voor acceptabele 
doeleinden.  

Gebruik foto's, films en geluidsopnamen  
Voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas 
hebben we afspraken gemaakt op school. We respecteren elkaars privacy. Bij het 
gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie, foto’s 
of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben 
gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.  

In het kader van de privacy regelgeving vragen we als school aan ouders jaarlijks 
toestemming voor het verstrekken van leerlingengegevens. Dat doen wij in het 
kader van de voortgang van de dagelijkse organisatie van de school en voor 
publicatiedoeleinden zoals onze schoolgids en sociale media berichten over 
schoolevenementen.  
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5. Rechten en plichten 

Klachtenprocedure 
In veel gevallen kunnen klachten informeel worden afgehandeld door contact op 
te nemen met de directbetrokkenen. Als dit geen oplossing brengt, kan 
bemiddeling worden gevraagd van de mentor en/of de leerlingbegeleider, en 
daarna de afdelingsleider. Als ook hier geen oplossing wordt gevonden, dan kan 
een formele klacht bij de rector worden ingediend. Wij hebben een officiële 
klachtenregeling. Deze is na te lezen op www.oosterlicht.nl bij School. Onze school 
is via de Willibrord Stichting aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor 
het Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag, T 070 – 386 16 97, 
E info@klachtencommissie.org  

Onderwijsinspectie  
Onze school valt onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs, kantoor 
Utrecht, Postbus 2730, 3500 GS te Utrecht, 030 - 669 06 00, 
 www.onderwijsinspectie.nl.  

Leerplicht  
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Na de leerplicht begint de 
kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag 
dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de leerling 18 
jaar wordt. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-niveau 2, 3, of 4 
diploma. Totdat een van deze twee momenten is bereikt, is de leerling leerplichtig 
en is de Leerplichtwet van toepassing. Op grond van artikel 21 en 21a  
Lpw 1969 is de school verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar als een leerling zonder geldige reden 16 uur les- of praktijktijd 
gedurende een periode van vier opeenvolgende weken verzuimt. Het te laat 
komen in de les wordt ook aangemerkt als ongeoorloofd school-verzuim.  
In het kader van preventie van schoolverzuim werken wij nauw samen met de 
leerplichtambtenaren. Zij houden regelmatig spreekuur op onze school en gaan  
in gesprek met leerlingen die beginnend schoolverzuim hebben. Als na het eerste 
gesprek op school blijkt dat de leerling nog steeds verzuimt c.q. te laat komt, dan 
volgt er een uitnodiging voor een gesprek met leerling en ouders op het 
gemeentehuis.  
 
Gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim kunnen zijn:  
✶  Verwijzing naar Bureau Halt (vanaf 9 uren verzuim of vanaf 12 keer te laat  
      komen)  
✶ Opmaken van een Proces-Verbaal (vanaf 16 uur verzuim of bij het niet  
      meewerken aan Halt straf, bij luxe –vakantie verzuim)  
✶ Zorgmelding bij Samen Veilig (indien er naast het verzuim ook zorgen zijn) 
 
Indien een leerling langdurig of vaak ziek is, zullen wij ook de leerplichtambtenaar 
benaderen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Leerlingenstatuut  
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, medewerkers en ouders op de hoogte zijn 
van hun rechten, maar natuurlijk ook hun plichten kennen. Daarom hebben we 
samen met onze Leerlingenraad een Leerlingenstatuut gemaakt. In dit statuut 
staat bijvoorbeeld hoe wij de sfeer goed willen houden. Ook staat erin hoe wij 
omgaan met het geven van toetsen en hoeveel toetsen er maximaal per dag 
gegeven mogen worden. Op onze website is de volledige tekst van het 
Leerlingenstatuut te vinden.  

Examenreglement  
Rond het schoolexamen en het centraal examen zijn zaken nauwkeurig geregeld. 
Hoe zit het met de rechten en plichten en welke stappen zijn er te ondernemen bij 
bezwaar tegen een beoordeling? Al dit soort regels, de examennormen en de 
exameneisen, zijn vastgelegd in het examenreglement te vinden op 
www.oosterlicht.nl. 

Overgangsnormen  
In Puntsgewijs staan de vastgestelde overgangsnormen voor alle leerjaren en de 
afspraken over toetsen en rapportage conform het Leerlingenstatuut.  
Dit document staat op www.oosterlicht.nl. 
 

 
 
 
 

http://www.oosterlicht.nl/
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6. Begeleiding, in vele vormen 

Mentoraat en begeleiding 
Vaak heeft een leerling aan de begeleiding van de mentor genoeg. De mentor is de 
spil van de begeleiding. Hij houdt de cijfers van ‘zijn’ leerlingen in de gaten en let 
erop dat zij zich thuis voelen in de klas en op school. Hij kent ze goed en is hun 
eerste aanspreekpunt. Dat geldt ook voor de ouders. Mentoren van de eerste klas 
havo en Atheneum worden geholpen door co-mentoren. Dit zijn leerlingen uit de 
bovenbouw die de brugklassers helpen de school te ontdekken.  
De vakleraar begeleidt de leerling bij het leren van de kennis en de vaardigheden 
die voor zijn vak nodig zijn. Mentoren en vakleraren worden bijgestaan door 
coördinatoren leerlingzaken en afdelingsleiders.  

Extra begeleiding  
Ook voor extra begeleiding, bijvoorbeeld als het leren niet lukt of omdat er 
emotionele problemen zijn, kan de leerling bij ons terecht. Wij bieden leerlingen 
met specifieke behoeften extra begeleiding. Hieronder vindt u een overzicht van 
onze begeleidingsvormen.  
Meer informatie over extra begeleidingsmogelijkheden kunt u krijgen bij de 
mentor.  
 
Wij bieden:  
✶ Begeleiding door het Zorgteam  
✶ Extra begeleiding voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, Duits en  
      wiskunde  
✶ Hulp bij rekenen en begrijpend lezen  
✶ Faalangstreductietraining  
✶ Huiswerkbegeleiding in de huiswerkklas  
✶ Hulp door decanen bij keuze voor een leerweg, een profiel, een pakket, een  
      vervolgopleiding of informatie over studiefinanciering en beroepen  
✶ Hulp op school door een medewerker van de afdeling Leerplicht van de 
     gemeente   
✶ Hulp van leerlingbegeleiders  
✶ Onderzoek door en hulp van jeugdarts van de GGD  
✶ Mediation: leerlingen bemiddelen bij misverstanden of ruzies tussen 
     leerlingen  
✶ Remediale hulp door remedial teachers, bijvoorbeeld bij dyslexie  
✶ Training Rots en Water voor jongens  
✶ Weerbaarheidstraining voor meisjes  
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Passend onderwijs (extra zorg-/steunarrangement)  
Als leerlingen meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning, kan 
er op onze school een extra zorg-/steunarrangement aangevraagd worden bij het 
Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht. Met dit arrangement krijgt de school 
financiële middelen om de leerling beter te kunnen ondersteunen.  
 
Een arrangement kan binnen of buiten de school worden ingezet voor het 
volgende:  
✶ De tijdelijke ondersteuning door de leraar of het team 
✶ Een budget voor de school om een leerling extra te kunnen ondersteunen 
✶ De (tijdelijke) beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen voor leerlingen  
      met een lichamelijke handicap die de basisondersteuning overstijgen 
✶ Een (tijdelijke) plaats voor de leerling binnen een bovenschoolse voorziening 
✶ Een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg 
     (een onderwijs-zorgarrangement) 
✶ Een (tijdelijke) plaats of observatie binnen het voortgezet speciaal onderwijs  
 
Het Zorgteam begeleidt de leerlingen en hun ouders die te maken hebben met de 
extra ondersteuning vanuit een zorgarrangement.  

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)  
Voor leerlingen die leerachterstanden hebben, bestaat de mogelijkheid om extra 
ondersteuning te krijgen om zo toch het diploma te halen. Voor deze leerlingen 
wordt een aanvraag gedaan bij het Samenwerkingsverband. Zij bepalen samen 
met de desbetreffende school of er een beschikking afgegeven wordt. Lwoo-
leerlingen volgen een meer individueel gericht programma in een kleine(re) 
klas. Het aantal leraren dat lesgeeft aan de lwoo-klas is klein; wij noemen ze het 
kernteam. Dit kernteam heeft wekelijks overleg.  

Verwijs Index Registratie  
Leerlingen die besproken worden in het Zorgteam kunnen geregistreerd worden 
in de “Verwijs Index Registratie”(VIR). De Verwijsindex is een systeem waarin 
professionele instanties een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of 
betrokkenheid aan te geven bij een kind. Het doel hiervan is om de betrokken 
professionals met elkaar in contact te brengen om samen met de ouder/verzorger 
en/of de leerling de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Op onze 
school wordt de melding door de zorgcoördinator in overleg met de coördinator 
leerlingzaken en de afdelingsleider gedaan. Betrokkenen, waaronder ouders, 
worden op de hoogte gebracht.  
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Vragen en informatie over zorgbegeleiding  
 
Zorgteam  
Mw. L. Stekelenburg, zorgcoördinator  
T 0347 - 32 56 20  
l.stekelenburg@oosterlicht.nl  
 
Passend Onderwijs  
Mw. B. de Hond, begeleider Passend Onderwijs  
T 0347 - 32 56 20  
b.dehond@oosterlicht.nl  
 
Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo)  
Mw. G. Kamst, afdelingsleider onderbouw vmbo BK 1 en 2 en lwoo   
T 0347 - 32 56 20  
g.kamst@oosterlicht.nl 
 
 

mailto:l.stekelenburg@oosterlicht.nl
mailto:g.kamst@oosterlicht.nl
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7. Brede school 

Ontmoeting 
Het Oosterlicht College wil nadrukkelijk een afspiegeling zijn van de maatschappij. 
Ontmoeting en leren van elkaar zijn daarin belangrijke begrippen. Waar andere 
scholen kiezen voor aparte gebouwen voor verschillende opleidingen, vinden wij 
het belangrijk dat leerlingen van alle opleidingen en leerjaren met elkaar in contact 
komen en ervaringen uitwisselen. Zo gaat het tenslotte ook op de sportclub, in de 
buurt, het uitgaansleven en op het werk. We organiseren door het jaar heen 
activiteiten en eigen theater- en muziekproducties, waaraan leerlingen van alle 
leerjaren en opleidingen kunnen meedoen.  

Schooltjes in de school  
Onze school is een brede scholengemeenschap voor leerlingen van vmbo, havo, 
atheneum en gymnasium. Alle leerlingen maken gebruik van hetzelfde gebouw.  
Voor de tweede fase havo/vwo gaan de leerlingen naar de locatie van onze school 
in Nieuwegein. Beide locaties stemmen hun onderwijsprogramma’s zo af  
dat de overgang zonder problemen verloopt. Voor een school voor voortgezet 
onderwijs is onze locatie relatief klein. De nauwe samenwerking met de locatie  
in Nieuwegein maakt het mogelijk om de aandacht en structuur van een ‘kleine’ 
school te combineren met de voorzieningen van een grote school.  
 
De coördinatoren leerlingzaken, de afdelingsleiders en de administratie hebben 
een centraal gelegen werkplek in de school, die gemakkelijk voor leerlingen  
te vinden is.  

Sociale veiligheid 
Wij willen leerlingen een veilige leeromgeving bieden, waarin zij zichzelf kunnen 
zijn. Daarvoor is niet alleen uitdagend onderwijs nodig, maar ook gezelligheid,  
herkenbaarheid en sociale veiligheid. Dat laatste bereiken we, mede dankzij het 
feit dat iedere leerling een mentor heeft. Daarnaast kunnen leerlingen altijd  
bij een van de leerlingbegeleiders terecht. Voor ruziebemiddeling kunnen 
leerlingen en mentoren een Mediator inschakelen. Meer informatie over  
Mediation is te verkrijgen bij de mentor.  
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Ouder- en leerlingenparticipatie  
Goed onderwijs en partnerschap met ouders en leerlingen gaan voor ons samen. 
Inspraak en participatie door goed en geregeld overleg.  
 
Wij blijven met elkaar in contact door de:  
 
✶Ouderraad:  
    ouderraad.vianen@oosterlicht.nl  
✶Medezeggenschapsraad:  
    mr@oosterlicht.nl  
✶Ouder- en Informatieavonden:  
    post.vianen@oosterlicht.nl  
✶Leerlingenraad:  
    leerlingenraad.vianen@oosterlicht.nl 
 
 

 

mailto:ouderraad.vianen@oosterlicht.nl
mailto:mr@oosterlicht.nl
mailto:post.vianen@oosterlicht.nl
mailto:leerlingenraad.vianen@oosterlicht.nl
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8. Onze profileringen 

Predicaat Excellent School  
Wij hebben het predicaat Excellente School. Dit predicaat is door het ministerie 
van OCW in januari 2016 toegekend voor 3 jaar, omdat er een goede samenhang 
is tussen alle thema’s die onder excellentie vallen. Excellente scholen bieden hun 
leerlingen onderwijs van hoge kwaliteit en daarnaast nog iets extra’s.  

 
 

 
Uit het juryrapport van de beoordelingscommissie Excellente Scholen komt naar  
voren dat het Oosterlicht College Vianen uitblinkt in:  
 
✶ uitstekende slagingspercentages  
✶ een dynamische werkcultuur met voldoende uitdagingen voor de toekomst  
✶ de invulling van burgerschapsvorming die volledig binnen het onderwijs 
     geïntegreerd is  
✶ de schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken  
     omgeving voor leerlingen en leraren een ambitieus en stimulerend school-  
     klimaat  
✶ sterk gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs wordt aan alle  
     leerlingen geboden. 

Accent op kunst en cultuur 
Wij doen veel aan cultuur en laten alle leerlingen kennismaken met 
kunstdisciplines als beeld, muziek, theater, dans en literatuur. Wij bieden 
leerlingen een gevarieerd scala aan culturele en kunstzinnige activiteiten waaraan 
zij onder of na schooltijd kunnen deelnemen. Naast de kunstvakken drama, muziek 
en beeldende vorming zijn er musicals en workshops. Voor alle klassen worden er 
jaarlijks binnen- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd, waaraan leerlingen 
kunnen meedoen. We voeren op onze eigen binnenplein (schoolbrede) theater- 
en muziekproducties op.  
 
Meer informatie bij dhr. E. Dol, cultuurcoördinator  
T  0347 – 32 56 20 
E e.dol@oosterlicht.nl  

mailto:j.vandermolen@oosterlicht.nl
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Sportief bezig  
Het Oosterlicht College is een Sport Accent School, Topsportvriendelijke School en 
een Olympisch Steunpunt School. Dit betekent dat er sportklassen zijn onze 
leerjaren vmbo tl/h 1 en 2. Wij bieden ook faciliteiten aan topsporters en 
sporttalenten. Onze school heeft een bijzondere samenwerking met FC Utrecht. 
Spelers van de FC Utrecht Academie kunnen op beide Oosterlicht-locaties 
onderwijs volgen. Flexibiliteit in de roosters en individuele afspraken stellen 
getalenteerde voetballers in staat om onderwijs en topsport optimaal te 
combineren.  
 

 
 
 

Meer informatie over Topsport op www.oosterlicht.nl en bij:  
mw. S. van Ree, topsportcoördinator  
T  0347 – 32 56 20  
E  s.vanree@oosterlicht.nl  
 
Sportieve, culturele, kunstzinnige en andere activiteiten komen in de Kalender op 
www.oosterlicht.nl te staan.  
 

Meer dan gewoon onderwijs! 

mailto:s.vanree@oosterlicht.nl
http://www.oosterlicht.nl/
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9. Ons onderwijsaanbod 

 

Ons onderwijsaanbod vmbo  
 
✶ Leerjaar 1 en 2 b/t en tl/h (onderbouw) 
✶ Leerjaar 3 en 4 b, k, en tl (bovenbouw) 
✶ Lwoo leerjaar 1 t/m 4  

Onderbouw  
Het vmbo is een vierjarige opleiding. De eerste twee leerjaren van het vmbo zitten 
de leerlingen in brugklassen. De definitieve keuze voor een leerweg wordt nog 
even uitgesteld. Er zijn binnen het vmbo twee verschillende brugklassen. In de b/t-
brugklassen zitten leerlingen bij elkaar met een uitgesproken vmbo-advies.  
Zij kiezen uiteindelijk voor een beroepsgerichte leerweg of voor de theoretische 
leerweg. In de tl/h-brugklassen zitten de leerlingen bij elkaar die waarschijnlijk de 
theoretische leerweg zullen gaan volgen en de mogelijkheid van een overstap naar 
de havo openhouden. De leerlingen in de b/t-brugklassen krijgen in de eerste jaren 
les in verschillende leergebieden, zoals mens & maatschappij (geschiedenis en 
aardrijkskunde) en mens & natuur (biologie, verzorging en natuurkunde).  
De leerlingen uit de tl/h-brugklassen volgen 14 vakken die ook in de havo/vwo-
brugklassen aan bod komen. 
 
Als de prestaties van de leerlingen het eerste jaar anders uitpakken dan verwacht, 
bestaat de mogelijkheid bij de overgang van het eerste naar het tweede leerjaar 
over te stappen naar een andere brugklas. Voor de overstap van de b/t-brugklas 
naar de tl/h-klas geldt een cijfernorm.  
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Bovenbouw  
Aan het einde van het tweede leerjaar krijgen de leerlingen een advies over de 
leerweg die zij kunnen gaan volgen op weg naar het eindexamen.  
De leerlingen met een havo-advies stappen over naar havo 3 en bereiden zich met 
de atheneumleerlingen voor op de tweede fase in Nieuwegein. Binnen de  
sector vmbo bestaan drie leerwegen: twee beroepsgerichte leerwegen, namelijk 
de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en de Basisberoepsgerichte Leerweg  
(BL), en de Theoretische Leerweg (TL).  

Beroepsgerichte leerwegen  
Wij bieden de vmbo-profielen: 
 
✶  Economie & Ondernemen (E&O) 
✶ Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) 
✶  Zorg & Welzijn (Z&W)  
 
 Alle vaklokalen van een profiel zitten bij elkaar in de buurt. Dit vergroot het 
overzicht voor de leerlingen en vergemakkelijkt de samenwerking tussen de 
vakleraren. De decaan onderhoudt nauwe contacten met de vervolgopleidingen.  
Het vmbo leidt op voor vervolgopleidingen binnen het Middelbaar Beroeps 
onderwijs (mbo). Het Oosterlicht College werkt samen met diverse mbo-scholen 
in de regio om te zorgen voor een goede aansluiting.  

Theoretische Leerweg  
Binnen de Theoretische Leerweg kiezen de leerlingen in het vierde leerjaar een 
vakkenpakket die past in de onderstaande sectoren:  
 
✶  Economie  
✶ Techniek 
✶  Zorg en Welzijn 
✶ Groen 

PTA en examen  
Het examen bestaat uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het centraal examen 
(CE). Het schoolexamen start in leerjaar 3 vmbo. Het schoolexamen is omschreven 
in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staat welke toetsen 
de leerling moet afleggen en hoe de leerling moet aantonen dat hij zich de 
examenstof heeft eigen gemaakt. Het centraal examen, ook wel eindexamen 
genoemd, vindt plaats in mei. Voorafgaand aan het eindexamen organiseren wij 
eindexamentrainingen. Meer informatie op www.oosterlicht.nl. 
 

http://www.oosterlicht.nl/
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Ons onderwijsaanbod havo/vwo  
Eerste fase (onderbouw)  
Leerjaar 1, 2, 3 havo/atheneum  
 
Eerste fase  
Leerlingen komen in een havo/atheneum-brugklas op basis van het advies en de 
uitslag van de eindtoets van de basisschool. Leerlingen die een gymnasium-advies 
gekregen hebben, worden in een aparte gymnasium-brugklas in Nieuwegein 
geplaatst. In Vianen blijven de derdejaars leerlingen havo en atheneum nog een 
jaar bij elkaar. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de verschillen in 
niveaus. Vanaf het vierde leerjaar gaan deze leerlingen naar onze locatie in 
Nieuwegein.  

Maatschappelijke Stage voor vmbo en havo/atheneum 
Onze school bevordert het actief burgerschap onder andere door het aanbieden 
van het vak maatschappijleer en het vak Maatschappelijke Stage (MaS). Met MaS 
leveren leerlingen in het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de 
samenleving. Belangrijk vinden we dat leerlingen zich middels MaS ‘21e -eeuwse 
vaardigheden’ aanleren.  We werken aan burgerschapsvorming. Leerlingen leren 
samenwerken, communiceren, werken aan sociale en culturele vaardigheden, 
leren creatief denken en probleemoplossend werken. 
 
MaS wordt door alle leerlingen in leerjaar 2 en 3 doorlopen. Per leerjaar doorlopen 
de leerlingen minimaal 15 uur MaS. Totaal is de verplichting: 30 uur MaS tijdens 
de schoolloopbaan. Meer MaS-uren mag uiteraard. De uren worden bijgehouden 
en verwerkt op het rapport. Bij de overgang naar leerjaar 4 ontvangt de leerling 
een MaS-certificaat.  
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Net als andere jaren gaan de 
leerlingen ook dit jaar zowel 
klassikaal als individueel leuke, 
leerzame en interessante klussen 
vrijwillig oppakken. Leerlingen 
zetten zich tijdens de MaS vrijwillig 
in voor bijvoorbeeld de 
Voedselbank, het Rode Kruis, de 
Zonnebloem, Actie Zwerfvuil, Open 
Eettafel, sportclubs en 
basisscholen. Ook binnen cultuur & 
natuur zijn de leerlingen vanuit hun 
MaS actief.  
 
 

 
Sofie en Maartje uit B2b voeren 20 april mee 
met De Zonnebloem en 200 ouderen. Zij 
hebben zich tijdens deze boottocht ingezet om 
met elkaar de ouderen een onvergetelijke dag 
op het water te bezorgen. 

 
Meer informatie over MaS op: 
www.oosterlicht.nl  
www.metdemasuitdeklas.nl  
 
of bij:  
Mw. W (Wilma) Bloem, coördinator MaS  
T  030 – 600 48 66     
E  w.bloem@oosterlicht.nl 

Talentontwikkeling  
Om talentontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen bieden wij de leerlingen 
op verschillende niveaus en binnen bepaalde vakken verrijking en verbreding van 
de lesstof aan. Soms ter aanvulling, soms ter vervanging van de reguliere lesstof. 
Voorbeelden hiervan zijn:  
 
✶Aparte sportklassen in klas 1 en 2 tl/h met doorlopende leerlijn naar  
     bovenbouw 

✶Verschillende modules in klas 1 h/v waaronder, debatteren  
✶Sciencemodule in klas 1 h/v 
✶'Chemie' in de keuken in klas 1 h/v 
✶TL Excellent in vmbo tl 4 (economie en techniek) 
 
Nadere informatie bij de afdelingsleiders.  
  

http://www.oosterlicht.nl/
http://www.met/
mailto:E%20%09w.bloem@oosterlicht.nl
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10. Lessentabel 

In de lessentabel wordt weergegeven hoeveel tijd per week aan de verschillende 
vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die per leerjaar kunnen 
verschillen. De lessentabellen vindt u vanaf blz. 32. 

Lessentabel 2018/2019 OCV leerjaar 1 vmbo 
 

Leerjaren LWOO 1 
 

Periodes 

BL-TL 1 
 

Periodes 

Vakomschrijving P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Beeldende vorming 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Bewegingsonderwijs 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Biologie 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

Dramatische expressie 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 

Duitse taal     2,0 2,0 2,0 2,0 

Engelse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Godsdienst 1,0 1,0  1,0  1,0 1,0 1,0 

Mens & Maatschappij 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Mentoruur 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Muziek 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0  1,0 

Nederlandse taal 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

Praktische sectororiëntatie  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 

Rekenen   0,66 0,66     

Techniek 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Wiskunde 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 

Totaal * 21 20 20,66 20,66 19 21 20 22 

 
*wijzigingen voorbehouden  

 
Aanvullende informatie bij de lessentabel 
Wij werken met een 75-minuten-rooster. Ieder periode (kwartaal) kan het 
rooster i.v.m. de periodisering wijzigen. 
 
Leergebieden 
Mens & Maatschappij: aardrijkskunde en geschiedenis 
Beeldende vorming: handvaardigheid en tekenen 
 
Extra begeleiding leerjaar 1 
Periode 3 + 4, 1 uur per week 
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Lessentabel 2018/2019 OCV leerjaar 1 TL/havo en havo/atheneum 

 
 

*wijzigingen voorbehouden  
 
Aanvullende informatie bij de lessentabel 
Wij werken met een 75-minuten-rooster. Ieder periode (kwartaal) kan het 
rooster i.v.m. de periodisering wijzigen. 
 
Leergebieden 
Kunst & Cultuur: tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en/of techniek. 
 
Extra begeleiding leerjaar 1 
Periode 3 + 4, 1 uur per week 
 

 
 
 

  

Leerjaren TL-havo 1 
 

Periodes 

TL-havo 1, sport 
 

Periodes 

havo/ath. 1 
 

Periodes 

Vakomschrijving P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Aardrijkskunde 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Bewegingsonderwijs 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 2,0 1,0 2,0 

Biologie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Duitse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 

Engelse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Franse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Geschiedenis 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Godsdienst  1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 

Kunst & Cultuur - bv 1,0 2,0 1,0 1,0  1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 2,0 

Kunst & Cultuur - de 1,0  1,0 1,0  1,0 1,0  1,0 1,0 1,0  

Kunst & Cultuur - mu 1,0  1,0 1,0 1,0  1,0  1,0  1,0 1,0 

Mentoruur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Nederlandse taal 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 

Rekenen             

Science         1,0 1,0 1,0 1,0 

Wiskunde 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

Totaal * 20 20 19 23 21 22 22 22 21 22 20 22 
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Lessentabel 2018/2019 OCV leerjaar 2 vmbo 
 

Leerjaren lwoo 2 

 
Periodes 

BL-TL 2 

 
Periodes 

Vakomschrijving P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Beeldende vorming 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Bewegingsonderwijs 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Biologie 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Dramatische expressie 1,0  1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 

Duitse taal     2,0 2,0 2,0 2,0 

Economie 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

Engelse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Godsdienst  1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 

Mens & Maatschappij 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Mentoruur 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Muziek  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

Natuur/scheikunde en 
sectororiëntatie 

      2,0 2,0 

Nederlandse taal 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Praktische sectororiëntatie 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0  1,0 

Rekenen 0,66 0,66   0,66 0,66   

Techniek 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Wiskunde 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Totaal * 21,66 21,66 21 22 21,66 22,66 22 23 

 

* wijzigingen voorbehouden  
 
Aanvullende informatie bij de lessentabel 
Wij werken met een 75-minuten-rooster. Ieder periode (kwartaal) kan het 
rooster i.v.m. de periodisering wijzigen. 
 
Leergebieden 
Mens & Maatschappij: aardrijkskunde en geschiedenis 
Beeldende vorming: handvaardigheid en tekenen 
 
Extra begeleiding leerjaar 1 
Periode 3 + 4, 1 uur per week 
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Lessentabel 2018/2019 OCV leerjaar 2, Tl/havo en havo/atheneum 

 

* wijzigingen voorbehouden  
 
Aanvullende informatie bij de lessentabel 
Wij werken met een 75-minuten-rooster. Ieder periode (kwartaal) kan het 
rooster i.v.m. de periodisering wijzigen. 
 
Leergebieden 
Kunst & Cultuur: tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en/of techniek. 
 
Extra begeleiding leerjaar 1 
Periode 3 + 4, 1 uur per week 
 
  

Leerjaren TL-havo 2 

 
Periodes 

TL-havo 2, sport 

 
Periodes 

Havo/ath. 2 

 
Periodes 

Vakomschrijving P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Aardrijkskunde 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Bewegingsonderwijs 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

Biologie 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Duitse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Economie 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0     

Engelse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Franse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Geschiedenis 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

Godsdienst 1,0  1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 

Kunst & Cultuur - bv 1,0 1,0 2,0 1,0   1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Kunst & Cultuur - de  1,0 1,0 1,0 1,0   1,0  1,0 1,0 1,0 

Kunst & Cultuur - mu 1,0 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 1,0 1,0 

Mentoruur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Natuur- en scheikunde 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Nederlandse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Rekenen 0,66 0,66   0,66 0,66   0,66 0,66   

Wiskunde 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Totaal * 22,66 22,66 22 22 22,66 22,66 22 23 21,66 21,66 20 21 
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Lessentabel 2018/2019 leerjaar 3, Beroepsgerichte leerweg 

 
Z&W: Zorg en Welzijn 

E&O: Economie en Ondernemen 

HBR: Horeca, Bakkerij en Recreatie 

  

Leerjaren  Basis/Kader 3 
 

 
          Periodes                                             Periodes                                               Periodes 

Vakomschrijving  P1 P2 P3 P4  P1 P2 P3 P4  P1 P2 P3 P4 

 Keuze B/K 3 Z&W Keuze B/K 3 E&O Keuze B/K 3 HBR 

Beeldende vorming Nee 1,0 1,0 1,0  Nee 1,0 1,0  1,0 Nee 1,0 1,0  1,0 

Bewegingsonderwijs Nee 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0 

Biologie Nee 1,0 1,0 1,0 2,0           

Duitse taal      ja 2,0 2,0 2,0 2,0 Ja 2,0 2,0 2,0 2,0 

Economie      Nee 1,0 1,0 1,0 2,0 Nee 1,0 1,0 1,0 2,0 

E & O      Nee 7,0 7,0 7,0 8.0      

Engelse taal Nee 2,0 2,0 2,0 2,0 Nee 2,0 2,0 2,0 2,0 Nee 2,0 2,0 2,0 2,0 

Godsdienst Nee 1,0 1,0  1,0 Nee 1,0 1,0 1,0  Nee 1,0 1,0 1,0  

HBR           Nee 7,0 7,0 7,0 8,0 

Kunst Vakken 1 Nee  1,0 1,0 1,0 Nee 1,0 1,0 1,0  Nee 1,0 1,0 1,0  

Maatschappijleer 1 Nee 1,0 1,0 1,0 2,0 Nee 1,0 1,0 2,0 1,0 Nee 1,0 1,0 2,0 1,0 

Maatschappijkunde Ja 2,0 2,0 2,0 2,0           

Mentoruur Nee 1,0 1,0 1,0 1,0 Nee 1,0 1,0 1,0 1,0 Nee 1,0 1,0 1,0 1,0 

Nederlandse taal Nee 2,0 2,0 3,0 2,0 Nee 2,0 2,0 3,0 2,0 Nee 2,0 2,0 3,0 2,0 

Rekenen Nee 1,0 1,0 1,0  Nee 1,0 1,0 1,0  Nee 1,0 1,0 1,0  

Wiskunde Ja 2,0 2,0 2,0 3,0 Ja 2,0 2,0 2,0 3,0 Ja 2,0 2,0 2,0 3,0 

Zorg en Welzijn Nee 7.0 7,0 7,0 8,0           
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Lessentabel 2018/2019 leerjaar 3 en 4, Theoretische Leerweg 
 

Leerjaren TL3 

 
Periodes 

 TL4 

 
Periodes 

Vakomschrijving P1 P2 P3 P4 Keuze P1 P2 P3 P4 

Aardrijkskunde 1,0 1,0 1,0 2,0 Ja 2,0 2,0 3,0 2,0 

Beeldende vorming 1,0 1,0 1,0 2,0      

Bewegingsonderwijs 2,0 2,0 2,0 2,0 Nee 2,0 2,0 1,0  

Biologie 1,0 1,0 1,0 2,0 Ja 3,0 3,0 3,0 2,0 

CKV 1,0  1,0 1,0      

Duitse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 Ja 2,0 2,0 2,0 2,0 

Economie 1,0 2,0 2,0 1,0 Ja 3,0 3,0 3,0 1,0 

Engelse taal 2,0 2,0 2,0 2,0 Nee 2,0 2,0 2,0 2,0 

Geschiedenis en staatsinrichting 2,0 1,0 1,0 1,0 Ja 2,0 3,0 2,0 2,0 

Godsdienst 1,0 1,0 1,0       

Kunstvakken II tekenen     Ja 3,0 3,0 3,0 2,0 

Kunstvakken II handvaardigheid     Ja 3,0 3,0 3,0 2,0 

Maatschappijleer 1     Nee 2,0 1,0 1,0 1,0 

Mentoruur 1,0 1,0 1,0 1,0 Nee 1,0 1,0 1,0 1,0 

Natuur-Scheikunde 1 3,0 3,0 3,0 2,0 Ja 3,0 3,0 3,0 2,0 

Nederlandse taal 3,0 2,0 2,0 2,0 Nee 2,0 3,0 3,0 2,0 

Wiskunde 2,0 3,0 2,0 3,0 Ja 3,0 3,0 3,0 2,0 

Totaal 23 22 22 23  33 34 33 23 
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Lessentabel 2018/2019 leerjaar 3, Havo-Atheneum 
 

Leerjaren Havo 3 

 
Periodes 

 Atheneum 3 

 
Periodes 

Vakomschrijving P1 P2 P3 P4  P1 P2 P3 P4 

Aardrijkskunde 1,0 1,0 1,0 2,0  1,0 1,0 1,0 2,0 

Beeldende vorming 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

Bewegingsonderwijs 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

Dramatische expressie 1,0 1,0  1,0  1,0 1,0  1,0 

Duitse taal 2,0 2,0 2,0 1,0  2,0 2,0 2,0 1,0 

Economie 1,0 2,0 1,0 1,0  1,0 2,0 1,0 1,0 

Engelse taal 2,0 2,0 1,0 2,0  2,0 2,0 1,0 2,0 

Franse taal 2,0 2,0 2,0 1,0  2,0 2,0 2,0 1,0 

Geschiedenis 1,0 1,0 2,0 2,0  1,0 1,0 2,0 2,0 

Godsdienst 1,0  1,0 1,0  1,0  1,0 1,0 

Mentoruur 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

Muziek 1,0  1,0 1,0  1,0  1,0 1,0 

Natuurkunde 1,0 1,0 2,0 1,0  1,0 1,0 2,0 1,0 

Nederlandse taal 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0 

Scheikunde 1,0 2,0 1,0 1,0  1,0 2,0 1,0 1,0 

Wiskunde 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0 

Totaal 21 21 21 21  21 21 21 21 
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Lessentabel 2018/2019 leerjaar 4, Beroepsgerichte leerweg 

Z&W: Zorg en Welzijn 

E&O: Economie en Ondernemen 

HBR: Horeca, Bakkerij en Recreatie 

 

Leerjaren  Basis/Kader 4 
       

    Periodes                                             Periodes                                               Periodes 

Vakomschrijving  P1 P2 P3 P4  P1 P2 P3 P4  P1 P2 P3 P4 

 Keuze B/K 4 Z&W Keuze B/K 4 E&O Keuze B/K 4 HBR 

Beeldende vorming                

Bewegingsonderwijs Nee 1,0 1,0 1,0 1,0 Nee 1,0 1,0 1,0 1,0 Nee 1,0  1,0 1,0 1,0 

Biologie Nee 2,0 2,0 2,0 2,0           

Duitse taal      Ja 2,0 3,0 3,0 3,0 Ja 2,0 3,0 3,0 3,0 

Economie      Nee 2,0 2,0 2,0 2,0 Nee 2,0 2,0 2,0 2,0 

E & O      Nee 8,0 7,0 7,0 7,0      

Engelse taal Nee 2,0 2,0 2,0 2,0 Nee 2,0 2,0 2,0 2,0 Nee 2,0 2,0 2,0 2,0 

Godsdienst                

HBR           Nee 8,0 7,0 7,0 7,0 

Kunstvakken 1                

Maatschappijleer 1                

Maatschappijkunde Ja 2,0 2,0 2,0 2,0           

Mentoruur Nee 2,0 2,0 2,0 1,0 Nee 1,0 1,0 1,0 1,0 Nee 2,0 2,0 2,0 1,0 

Nederlandse taal Nee 3,0 3,0 2,0 2,0 Nee 3,0 3,0 2,0 2,0 Nee 3,0 3,0 2,0 2,0 

Rekenen Nee 1,0 1,0 1,0  Nee 1,0 1,0 1,0  Nee 1,0 1,0 1,0  

Wiskunde Ja 2,0 3,0 2,0 2,0 Ja 2,0 3,0 2,0 2,0 Ja 3,0 3,0 3,0 2,0 

Zorg en Welzijn Nee 7,0 7,0 8,0 7,0           
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11. Financiële zaken 

Ouderbijdrage en schoolkosten  
De school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs van de overheid een 
vergoeding. Deze vergoeding dekt niet alle kosten. Daarom vragen wij van alle 
ouders een aanvullende, vrijwillige bijdrage. Deze ouderbijdrage gebruiken wij 
onder meer voor de schoolkrant, leerlingenzorg, communicatie met u, vieringen  
etc. De hoogte van deze bijdrage is € 60,– voor het eerste kind, € 40,– voor het 
tweede kind en voor ieder volgend kind € 30,–. Zoals gezegd, deze bijdrage is niet 
verplicht, maar wij vinden deze bijdrage noodzakelijk om méér te kunnen doen 
dan waartoe we wettelijk gehouden zijn. Naast deze bijdrage zijn er schoolkosten 
die te maken hebben met andere activiteiten en diensten die wij onze leerlingen 
bieden. U kunt hierbij denken aan de huur van een kluisje, deelname aan excursies, 
het volgen van een specifieke opleiding zoals de sportklas, HBR, E&O en Z&W etc. 
Een volledig kostenoverzicht zijn op te vragen bij mw. Brand. De facturering van de 
vrijwillige ouderbijdrage en de andere schoolkosten verloopt via Iddink, de 
leverancier van de schoolboeken. U kunt in een keer of in termijnen betalen. Geeft 
u bij Iddink aan van bepaalde diensten of activiteiten af te willen zien, dan wordt 
uw kind daarvan uitgesloten. Gaat het hier om schoolactiviteiten zoals een 
excursie, dan volgt uw kind een aangepast programma. Gaat het om diensten zoals 
de huur van een kluisje, dan moet uw kind zelf voor een plek zorgen waar hij 
waardevolle privézaken en/of boeken wil opbergen.  

Tegemoetkoming in de kosten  
In bijzondere omstandigheden kan gedeeltelijke kwijtschelding van de kosten 
worden verleend.  

Schoolboeken  
Via de regeling 'Gratis Schoolboeken' ontvangt uw kind de schoolboeken gratis. De 
schoolboeken zijn met een inlogcode te bestellen via www.iddink.nl.  

Huur kluisje  
Elke leerling kan een kluisje huren om jas en boeken in op te bergen. De huur 
bedraagt € 8,– per schooljaar. Voor de sleutel wordt een borg van € 5,– gevraagd, 
die de leerling na afloop van zijn schoolloopbaan terugkrijgt. Mocht een sleutel in 
het kluisslot afbreken of de leerling een kluissleutel kwijt zijn, dan vervangt de 
school het slot. De leerling ontvangt een nieuwe kluissleutel en dient hiervoor  
€ 5,– te betalen.  
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Leerlingenpas 
Alle leerlingen van leerjaar 1 krijgen aan het begin van het schooljaar een 
leerlingenpas met pasfoto. Dit geldt ook voor leerlingen die tussentijds instromen. 
De pas valt onder de schoolkosten en u bestelt de leerlingenpas tegelijkertijd met 
het bestellen van de nieuwe schoolboeken bij Iddink.  
Kosten: € 3,– per leerling. Bij verlies of schade moet de leerling € 5,– betalen voor 
een nieuwe pas. Voor de leerlingen van leerjaar 2 en hoger geldt dat de schoolpas 
om de twee jaar wordt vervangen. Hiervoor gelden bovengenoemde kosten. 

Aansprakelijkheid en verzekeringen  
De school is niet aansprakelijk als eigendommen van leerlingen worden vernield, 
worden gestolen of kwijtraken. Alleen als duidelijk is dat de school door ernstige 
nalatigheid verantwoordelijk is, kan een schadeclaim worden ingediend.  
Wij hebben een Scholierenongevallenverzekering die tijdens schooluren en andere 
schoolactiviteiten geldt.  
 
 
Meer informatie bij mw. G.S.M. Brand  
E g.brand@oosterlicht.nl  

Sponsoring  
Wij houden ons aan het landelijk convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs sponsoring’ (2009). Hierin wordt onder meer bepaald dat sponsoring 
verenigbaar moet zijn met de onderwijskundige en pedagogische doelstelling van 
de school. Op dit moment ontvangt onze school geen inkomsten uit sponsoring. 

 
 
 

mailto:g.brand@oosterlicht.nl
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12. Kwaliteitszorg en onderwijsresultaten 

Reflecteren op onze kwaliteit is onderdeel van een lerende professionele cultuur. 
Onze kwaliteitszorg richt zich op de volgende aspecten:  

Opbrengsten onderwijs  
Opbrengstgericht werken heeft een structurele plek binnen de lerarenteams en de 
schoolleiding. Per lesperiode monitoren we onze leeropbrengsten op leerlingen 
niveau en op leerjaarniveau. De kwaliteit van het lesgeven houden wij in de gaten 
door middel van lesbezoeken. Voor wat betreft onze profileringen (cultuur, sport) 
krijgen wij externe audits waarin wordt gekeken of wij aan alle eisen van het 
keurmerk voldoen. En via sport, cultuur en allerhande extra curriculaire 
activiteiten ontwikkelen leerlingen een breed scala aan vaardigheden en worden 
individuele talenten ontwikkeld.  
 

 

Doorstroommogelijkheden  
Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg is het bieden van 
doorstroommogelijkheden. Zo leert iedere leerling op een uitdagend en realistisch 
niveau. Verderop in deze gids vindt u de doorstroomgegevens van 
schooljaar 2017-2018 naar 2018-2019.  

Tevredenheid  
Op regelmatige basis meten wij de tevredenheid van ouders, leerlingen en 
medewerkers en monitoren wij de sociale veiligheid in school. Deze metingen 
fungeren als thermometer voor schoolbeleid. Daarnaast laten wij ons informeren 
via ouderraad, medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.  
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Het inspectieoordeel  
Alle afdelingen van onze school staan op “Groen” voor wat betreft de 
onderwijskwaliteit. Een aantal afdelingen in Vianen heeft het predicaat “Excellent” 
ontvangen. De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op scholen in 
Nederland. Op de website www.onderwijsinspectie.nl vindt u via de button ‘Zoek 
scholen’ informatie over de kwaliteit van onze school.  

Scholen op de kaart  
Wij communiceren over onze kwaliteit via Scholenopdekaart.nl.  
Dit internetplatform verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen in het 
voortgezet onderwijs. U vindt de link ook op onze website.  

Examenresultaten (in procenten) Oosterlicht College  
Onze school kent al jaren prachtige examenresultaten. Ze behoren tot de beste in de 
regio.  

Oosterlicht College Vianen 2018 2017 2016 2015 

Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vmbo Theoretische leerweg   99 %   95 %   96 %   95 % 

 
 
 

Oosterlicht College Nieuwegein 2018 2017 2016 2015 

Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg 96 % 100 % 95 % 100 % 

Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg 94 %   96 % 98 %   92 % 

Vmbo Theoretische leerweg 94 %   97 % 98 %   97 % 

Havo 88 %   90 % 93 %   82 % 

Vwo  93 %   95 % 85 %   93 % 
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Doorstroomgegevens van 2017-2018 naar 2018-2019 
vmbo OC Vianen (in procenten) 

Van B/K/T 1 T/H 1 sport T/H 1 

B/K/T 2 100 %  5 %  3 % 

T/H 2 sport  95 %  

T/H 2   88 % 

Naar OCN    

Doubleren*    3 % 

Van school **    6 % 

 

Van B/K/T 2 T/H 2 sport T/H 2 

B3 Z&W 10 %   

B3 E&O 10 %   

B3 HBR 15 %   

K3 Z&W 15 %  5 %  3 % 

K3 E&O  5 % 15 %  2 % 

K3 HBR  6 %   

TL3 28 % 65 % 81 % 

H3   11 % 

Naar OCN  6 % 10 %  

Doubleren*    

Van school **  5 %  5 %  3 % 
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Doorstroomgegevens van 2017-2018 naar 2018-2019 
vmbo OC Vianen (in procenten) 

Van B3 
Z&W 

B3 
E&O 

B3  
HBR 

K3  
Z&W 

K3  
E&O 

K4  
HBR 

TL3 

Naar        

B4 Z&W 71 %    7 %    

B4 E&O  100 %   10 %   

B4 HBR   100 %    8 %  

K4 Z&W    93 %    1 % 

K4 E&O     90 %   

K4 HBR      92 %  

TL4       96 % 

Naar OCN        

Doubleren *        3 % 

Van school ** 29 %       

Doorstroomgegevens van 2017-2018 naar 2018-2019  
havo/atheneum OC Vianen (in procenten) 
 

Van  H/A 1 

 Naar  

H/A2 73 % 

T/H2 17 % 

Naar OCN  

Doubleren *  5 % 

Van School **  5 % 

 

Van  H/A2 

Naar  

H/A3 81 % 

TL3 11 % 

Naar OCN  

Doubleren *  4 % 

Van school **  4 % 
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Doorstroomgegevens van 2017-2018 naar 2018-2019  
havo/atheneum OC Vianen (in procenten) 
 

Van  H/A3 

Naar  

H4 OCN 87 % 

A4 OCN  

TL4 13 % 

Doubleren *  

Van school **  

 

* Doubleren houdt in: blijven zitten  
** Van school houdt in: verhuizen/naar andere vo-school  
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13.  Ouderavonden, rapporten en vakantie 

Ouderavonden  
Gedurende het schooljaar organiseren wij voor elk leerjaar een aantal ouder-
avonden waarop ouders contact hebben over de resultaten van hun kind met de 
mentor en/of vakleraren. Ook zijn er informatieavonden over bijvoorbeeld 
determinatie en profielkeuze. De Ouderraad verzorgt jaarlijks twee algemene 
ouderavonden met een aansprekend thema. Ouders ontvangen hiervoor een 
uitnodiging.  

Overzicht ouderavonden eerste semester  
 
Leerjaar 1  Dinsdagavond 18 september 2018 
Leerjaar 2    Dinsdagavond 2 oktober 2018 
Leerjaar 3 Dinsdagavond 25 september 2018 
Leerjaar 4   Maandagavond 8 oktober 2018 
 

Bovenstaande data van ouderavonden zijn onder voorbehoud.  
De ouderavonden, ook voor het tweede semester, staan in de loop van het 
schooljaar op www.oosterlicht.nl bij Kalender.  
 
Voor een ouderavond ontvangt u per e-mail een uitnodiging. 

Rapporten en cijferinzage via Magister  
Onze leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport:  
 

• Rapport 1            vrijdag 23 november 2018 
• Rapport 2            vrijdag 15 februari 2019 
• Rapport 3            vrijdag 19 juli 2019 

 
Leerlingen en ouders kunnen de cijfers van huis uit inzien op www.oosterlicht.nl 
met behulp van een speciale inlogcode. U vindt deze gegevens op onze website. 
Ouders met een kind in klas 1, 2 of 3 ontvangen deze inlogcode in de loop van de 
maand september. Leerlingen uit klas 4 en hoger ontvangen deze code zelf. Bent 
u reeds in het bezit van een inlogcode, dan kunt u deze code ook dit schooljaar 
gebruiken.  
 
De overgangsnormen staan op onze website in het document ‘Puntsgewijs’. 
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Vakantierooster Oosterlicht College 2018 - 2019 
 
Herfst           20 t/m 28 oktober 2018  
Kerst           22 december 2018 t/m 6 januari 2019  
Krokus           23 februari t/m 3 maart 2019 
Goede Vrijdag        19 april 2019 
Tulp (inclusief, 2e Paasdag,    20 april t/m 5 mei 2019 
Koningsdag en Bevrijdingsdag) 
Hemelvaart en dag aansluitend  30 en 31 mei 2019 
2e Pinksterdag        10 juni 2019 
Zomer           20 juli t/m 1 september 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Avond 
Onze Open Avond voor leerlingen van groep 8 en hun ouders houden wij van  
18.00 tot 21.00 uur op: 
 

• Donderdag 7 februari 2019 
 
Wij vragen leerlingen te helpen bij activiteiten tijdens de Open Avond. Zij zijn onze 
beste ambassadeurs en vertellen de aanstaande nieuwe brugklassers hoe het er in 
de praktijk op onze school aan toegaat.  
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Kansen & Zekerheden. 
Dat is het Oosterlicht. 

Oosterlicht College Nieuwegein 
gymnasium, atheneum, havo, vmbo 
Dieselbaan 10 
3439 MV Nieuwegein 
Postbus 1100 
3430 BC Nieuwegein 
T 030 – 600 48 00 
E post@oosterlicht.nl  

Oosterlicht College Vianen 
vmbo en eerste fase havo/atheneum 
Uithoflaan 1 
4133 GZ Vianen 
T 0347 – 32 56 20 
E post.vianen@oosterlicht.nl 

www.oosterlicht.nl 


	1. Missie, visie en identiteit
	Missie
	Visie
	Identiteit: elke leerling is welkom
	Onderwijs en doelstellingen
	Predicaten

	2. Contact tussen school en thuis
	De coördinator leerlingzaken
	Coördinatoren leerlingzaken Leerjaar 1 en leerjaar 2 (onderbouw)
	De afdelingsleiders
	Administratie
	Onze administratief medewerkers
	Conciërges
	De schoolleiding
	Het bestuur
	Contact per e-mail of telefoon
	Communicatie met gescheiden ouders
	Pestbegeleiding

	3. De dagelijkse praktijk
	Ziekmelden of dokters- en tandartsbezoek
	Ziek naar huis
	Betermelden
	Naar de dokter, tandarts, enz.
	Medicijngebruik
	Absent zonder reden/spijbelen
	Aanvragen bijzonder verlof
	Informatie, website en nieuwsbrieven
	Magister en monitoren
	ELO
	Roosterzaken
	Lestijden en pauzes
	Overzicht lestijden en pauzes
	Eten en drinken
	Beperking van lesuitval
	Roosterlicht voor mobiele telefoon
	Stage
	Schoolregels en veiligheid
	Excursies
	EHBO
	Fietsen of met openbaar vervoer
	De school is goed bereikbaar per openbaar vervoer:

	4. Moderne en social media, foto en film
	Moderne en social media
	Gebruik foto's, films en geluidsopnamen

	5. Rechten en plichten
	Klachtenprocedure
	Onderwijsinspectie
	Leerplicht
	Leerlingenstatuut
	Examenreglement
	Overgangsnormen

	6. Begeleiding, in vele vormen
	Mentoraat en begeleiding
	Extra begeleiding
	Passend onderwijs (extra zorg-/steunarrangement)
	Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
	Verwijs Index Registratie
	Vragen en informatie over zorgbegeleiding

	7. Brede school
	Ontmoeting
	Schooltjes in de school
	Sociale veiligheid
	Ouder- en leerlingenparticipatie

	8. Onze profileringen
	Predicaat Excellent School
	Accent op kunst en cultuur
	Sportief bezig

	9. Ons onderwijsaanbod
	Ons onderwijsaanbod vmbo
	Onderbouw
	Bovenbouw
	Beroepsgerichte leerwegen
	Theoretische Leerweg
	PTA en examen
	Ons onderwijsaanbod havo/vwo
	Maatschappelijke Stage voor vmbo en havo/atheneum
	Talentontwikkeling

	10. Lessentabel
	Lessentabel 2018/2019 OCV leerjaar 1 vmbo
	Lessentabel 2018/2019 OCV leerjaar 1 TL/havo en havo/atheneum
	Lessentabel 2018/2019 OCV leerjaar 2 vmbo
	Lessentabel 2018/2019 OCV leerjaar 2, Tl/havo en havo/atheneum
	Lessentabel 2018/2019 leerjaar 3, Beroepsgerichte leerweg
	Lessentabel 2018/2019 leerjaar 3 en 4, Theoretische Leerweg
	Lessentabel 2018/2019 leerjaar 3, Havo-Atheneum
	Lessentabel 2018/2019 leerjaar 4, Beroepsgerichte leerweg

	11. Financiële zaken
	Ouderbijdrage en schoolkosten
	Tegemoetkoming in de kosten
	Schoolboeken
	Huur kluisje
	Leerlingenpas
	Aansprakelijkheid en verzekeringen
	Sponsoring

	12. Kwaliteitszorg en onderwijsresultaten
	Opbrengsten onderwijs
	Doorstroommogelijkheden
	Tevredenheid
	Het inspectieoordeel
	Scholen op de kaart
	Examenresultaten (in procenten) Oosterlicht College
	Doorstroomgegevens van 2017-2018 naar 2018-2019 vmbo OC Vianen (in procenten)
	Doorstroomgegevens van 2017-2018 naar 2018-2019 vmbo OC Vianen (in procenten)
	Doorstroomgegevens van 2017-2018 naar 2018-2019  havo/atheneum OC Vianen (in procenten)
	Doorstroomgegevens van 2017-2018 naar 2018-2019  havo/atheneum OC Vianen (in procenten)

	13.  Ouderavonden, rapporten en vakantie
	Ouderavonden
	Overzicht ouderavonden eerste semester
	Rapporten en cijferinzage via Magister
	Vakantierooster Oosterlicht College 2018 - 2019
	Open Avond


