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Even voorstellen
Nuborgh College Oostenlicht is één van de vestigingen          
van het Nuborgh College in Elburg

Vmbo-school (bb, kb, gl/tl en lwoo)
Ongeveer 820 leerlingen verdeeld in onderbouw               
en bovenbouw (in gebouw en lestijden) 

Elly de Wit
teamleider 

Wilco Leeflang
locatiedirecteur



Programma 
Welkom en opening
Vmbo in vogelvlucht
TotaalOnderwijs op Nuborgh College Oostenlicht
Zorg voor uw kind

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pauze 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshops met keuze uit informatie, toelichting op het 
werken in een leerwerkruimte of een rondleiding



Christelijke identiteit
Dagopeningen (via digitale methode)
Kerst- en paasvieringen
Gebedsgroep voor personeel en leerlingen 
Acties voor goede doelen: Veluwse Wensambulance
Week van de Mediawijsheid 
Positief leef- en leerklimaat

Oog voor elkaar, oog voor de toekomst!



(Dag)opening

Dagopeningen uit http://www.grip-dagopening.nl/

Thema: Volg jij Jezus?
Lezen: Daniël 6:9-12 

http://www.grip-dagopening.nl/


Leerwegen in het vmbo

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

-----------------------------------------------------
Gemengde leerweg (GL)
Theoretische leerweg (TL)

-----------------------------------------------------

<<<  GL + TL = TL+ >>>



Profielen

In alle leerwegen en profielen kun je op Oostenlicht 
een diploma halen!







Kernpunten van ons TotaalOnderwijs
Naast kennis ook aandacht voor (persoons)vorming
Werken vanuit doelen: vakdoelen en persoonlijke doelen
(Individuele) coaching op basis van gestelde doelen
Eigenaarschap (autonomie) is belangrijk
Er is maatwerk en keuze binnen de gestelde doelen
De ‘eigen’ laptop is daarbij een goed hulpmiddel
Uw kind leert bij ons actief, zelfstandig maar ook samen
Samenhang in lesstof en toepassings- of praktijkgericht



Leerwerkruimte
Instructielokalen
Werkplekken (voor groepen of individueel)
Plekken voor coachingsgesprekken
Moderne leermiddelen 
Practicumplekken 



TotaalOnderwijs:
leren met elkaar!



Keuze vervolgonderwijs

definitieve leerwegkeuze

advies basisschool

leerlingvolgsysteem

toelatingscommissie



De zorg voor uw kind
Warme overdracht van basisschool 
naar Nuborgh College Oostenlicht
Kennismakingsmiddag op woensdag 15 juli 2020
Introductiedagen (klasgenootjes, docenten, 
schoolzaken en omgeving)
Mentormomenten/coaching
Persoonlijke ontmoeting met de mentor
COL (Coach-Ouder-Leerling)-gesprekken
Remedial teachers voor taal en rekenen



De dag van een brugklasser
Rooster basis/kader-leerling:
Les 1   (08.20 – 09.35): Natuur & Techniek
Les 2   (09.35 – 10.50): Mens & Communicatie
-------------------------------------------------------------------------
Pauze  (10.50 – 11.05)
-------------------------------------------------------------------------
Les 3   (11.05 – 12.20): godsdienst
-------------------------------------------------------------------------
Lunch  (12.20 – 12.45)
-------------------------------------------------------------------------
Les 4   (12.45 – 14.00): Kunst & Cultuur



Meelooplessen en Open Huis

U kunt een les in de praktijk ervaren op:
dinsdag 19 november om 10.00 uur
woensdag 22 januari om 10.00 uur
donderdag 20 februari om 09.00 uur (specifiek LWOO)
woensdag 4 maart om 14.00 uur

Zie voor meer info www.nuborghcollegeoostenlicht.nl

Doedag en Open Huis: dinsdag 14 januari 2020 

http://www.nuborghcollegeoostenlicht.nl/


Workshops in 2 ronden na de pauze
Informatie over beroepsgerichte leerweg (BB/KB), 
theoretische leerweg plus (TL+) of over het 
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Informatie over laptop en digitaal onderwijs
Informatie over remedial teaching taal en rekenen
Werken op de leerwerkruimte (hoe gaat een les)
Rondleiding door de school





De ideale brug naar een 
geslaagde toekomst
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