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Keuze uit vier (!) soorten 
brugklassen. 
Welke past bij jou?

Meer weten over onze locatie Nieuwegein? Kijk dan op www.oosterlicht.nl
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Sharon Lems, in 2014-2015 in 3 HAVO

‘Het voelt vertrouwd’

Het gaat om de kwaliteit 
Annet: ‘Het maakt natuurlijk uit of je kind al om kwart 
over zeven de deur uit moet of pas tegen achten. Maar 
het gaat toch vooral om de kwaliteit van een school. Je 
wilt dat je kind op het maximale niveau uitkomt. Ze zijn 
op deze school ambitieus. Ze hebben Sharon gestimu-
leerd om VWO-niveau te halen. Misschien had ze dat 
gekund, maar met haar praktische instelling vind ik het 
een echt HAVO-kind. Ik vind het dan ook prima dat het 
HAVO is geworden.’

In vergelijking met Nieuwegein
De school doet in elk geval niet onder voor het Ooster-
licht in Nieuwegein. Sharon: ‘Een jongen uit mijn straat 
zit in Nieuwegein op school. Ze gebruiken dezelfde 
boeken en krijgen dezelfde toetsen.’ 

Betrokken leraren 
Wat het allerbelangrijkste is van een middelbare school? 
‘Betrokkenheid van de leraren, dat je kind zich veilig 
voelt en dat het een leuke schooltijd heeft’, somt Annet 
op. ‘De leerlingen hebben hier nooit tussenuren. Ook op 
die manier zorgen ze voor veiligheid.’ 

Ook wel ’s lachen tijdens de lessen
Sharon: ‘Het gaat prima met mij. Ik haal goeie cijfers. 
Ik heb het ook naar mijn zin, al blijft het natuurlijk wel 
een school… Ik bedoel: je moet natuurlijk leren. Wat 
het leuk maakt, is je vriendengroep. Maar ook tijdens 
de lessen kunnen we soms best wel lachen met de 
leraren.’ 

Een stukje serieuzer
In de derde gaat het er serieuzer aan toe, heeft Sharon 
gemerkt. ‘Je moet harder werken en de leraren zijn wat 
strenger. Je hebt ook meer huiswerk. Maar ja, dat is 
logisch: je zit niet meer in de brugklas!’

Sharon: ‘Ik heb altijd geweten dat ik naar 
deze school zou gaan. Het is lekker dichtbij en 
het is niet zo’n grote school. Dat maakte het 
minder eng. De meeste kinderen ken je al van 
de basisschool of uit de buurt.’ Haar moeder: 
‘Alle leraren kennen je kind. Je kunt als ouder 
makkelijk de afdelingsleider of iemand an-
ders aanspreken. Ze weten gelijk over wie je 
het hebt!’ 

‘HEt BLIJft NAtuurLIJK WEL 
EEN ScHOOL…’ 

Haar moeder, Annet van Middelkoop



Iedereen kent iedereen
Thomas: ‘In Vianen ken je iedereen: alle leerlingen en 
alle leraren. Ze kennen jou ook allemaal. De leraren 
weten bovendien hoe je thuissituatie is. Ik vond dat fijn.’ 
Zijn vader: ‘Er komt een hoop op kinderen af als ze naar 
de middelbare school gaan. Daar heeft Thomas aan 
kunnen wennen in een kleine, overzichtelijke school. In 
Vianen heeft hij zelfvertrouwen gekregen. Na drie jaar 
was hij klaar voor de volgende stap: naar Nieuwegein.’ 

Met z’n twee-en-dertigen
Thomas: ‘Je moet inderdaad wel na drie jaar van school 
veranderen. Maar dat is echt geen probleem. Je gaat 
met z’n allen ‘de brug over’, zo noemen we dat. In ons 
geval was dat met z’n twee-en-dertigen! Nou ja, niet 
letterlijk tegelijk de brug over natuurlijk…’ Mist hij de 
school in Vianen? ‘Wel een beetje. Ik heb het gewoon 
heel erg naar mijn zin gehad daar. Alles liep lekker, ik 

kon het met iedereen goed vinden, het was altijd gezel-
lig… Ik mis ook bepaalde leraren wel.’

75-minuten-rooster
Thomas was blij met het 75-minuten-rooster, dat hij in 
Vianen heeft. ‘Je mag al in de les aan je huiswerk be-
ginnen. Je kan dan nog vragen stellen en je hoeft thuis 
minder te doen. Je hebt daardoor ook maar vijf vakken 
op een dag.’

Goede kwaliteit onderwijs
‘Qua niveau merk ik geen verschil met de kinderen die 
gelijk naar Nieuwegein zijn gegaan. Wij hebben goed les 
gehad, dat blijkt wel. Ik zat in de TL/HAVO-klas. Kinderen 
die naar de HAVO konden, zoals ik, kregen bij bepaalde 
vakken extra lesstof.’ 

Laagdrempelig, informeel en flexibel
Joop: ‘Het is een laagdrempelige school. Dat is ook voor 
ouders fijn. Het gaat er informeel aan toe en ze zijn flexi-
bel. Een voorbeeld? Thomas wilde dolgraag zijn snuffel- 
stage lopen in Oostenrijk, bij een gondelbaan. De school 
vond dat goed, zelfs toen bleek dat zijn stageweek daar-
voor uitgesteld moest worden. Toen de anderen op stage 
waren, mocht Thomas op school vooruit komen werken. 
Dat zegt iets over een school hè, dat ze zo meewerken!’

‘BLIJ MEt GEfASEErDE OVErStAp’

‘Na drie jaar met z’n allen de brug over’

thomas van Montfoort, 4 HAVO

Zijn vader, Joop van Montfoort

In de brugklas ging thomas naar het 
Oosterlicht in Vianen. Na drie jaar maakte hij 
de overstap naar Nieuwegein. 



Welke brugklas past bij jou?
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•	 HAVO-	en	Atheneum-bruggers	samen	in	één	klas
•	 Dakpanklas	d.w.z.	cijfers	op	twee	niveaus
•	 Tweejarige	brugperiode,	dus	pas	na	twee	jaar	kiezen:	HAVO	of	Atheneum
•	 Science	en	leren	debatteren,	ook	in	het	Engels
•	 In	de	3e	klas:	voorbereiding	op	de	overstap	in	de	4e	klas	naar	de	locatie	
	 Nieuwegein

•	 VMBO	TL-	en	HAVO-bruggers	samen	in	één	klas
•	 Dakpanklas	d.w.z.	cijfers	op	twee	niveaus
•	 Tweejarige	brugperiode,	dus	pas	na	twee	jaar	kiezen:	VMBO	TL	of	HAVO
•	 Voor	HAVO-leerlingen:
	 -	 in	de	3e	klas:	voorbereiding	op	de	overstap	in	de	4e	klas	naar	de	locatie	
	 	 Nieuwegein

•	 Dezelfde	voordelen	en	mogelijkheden	als	de	VMBO	TL/HAVO-klas	
•	 Voor	brugklassers	met	veel	belangstelling	voor	sport
•	 Méér	les	in	sport;	gecertificeerd	Sport	Accent	School
•	 Sportclinics	o.a.	tennis,	schaatsen,	skiën	en	klimmen
•	 Voor	HAVO-leerlingen:
	 -	 in	de	3e	klas:	voorbereiding	op	de	overstap	in	de	4e	klas	naar	de	locatie	
	 	 Nieuwegein

•	 VMBO	Beroepsgerichte	(Kader	en	Basis)	en	VMBO	TL-bruggers	in	één	klas
•	 Dakpanklas	d.w.z.	cijfers	op		twee	niveaus	(BBL	en	KBL/TL)
•	 Tweejarige	brugperiode,	dus	pas	na	twee	jaar	kiezen:	VMBO	BBL,	KBL	of	TL
•	 LWOO	(leerwegondersteuning)	mogelijk
•	 	Beroepsgerichte	profielen	in	bovenbouw:	Zorg	&	Welzijn,	Economie	en	

Ondernemen	(Handel	&	Administratie),	Horeca
•	 TL-richtingen	in	bovenbouw:	Economie,	Techniek,	Zorg	&	Welzijn	en	Groen	
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