
 

 
 
 
Aan de directeuren van de basisscholen 
 
 
Goes, 14 september 2016 
 
Betreft: schooljaar 2016-2017 
 
Beste collega, 
 
Het nieuwe schooljaar is gestart en net als vorig jaar wil ik u graag tijdig attenderen op 
een aantal data van activiteiten die voor u, uw collega’s en voor uw leerlingen interes-
sant kunnen zijn. 
 
Op 9, 10, 11 en 12 november vinden in het gebouw aan de Fruitlaan de brugklasshows 
plaats, waarbij ook uw oud-leerlingen zich presenteren met toneel, zang en dans. Indien 
u daar prijs op stelt kunt u 2 kaarten reserveren via info@ostrealyceum.nl. Vanwege het 
aantal brugklasleerlingen zijn er twee verschillende shows, zodat u even contact zou 
moeten leggen met uw oud-leerlingen om te kunnen bepalen welk weekend het meest 
geschikt is om een voorstelling te bezoeken. 
 
Van november t/m januari bieden wij alle basisscholen de mogelijkheid om in te schrijven 
op verschillende workshops, waarbij leerlingen van groep 8 in één van onze gebouwen 
(Bergweg, Fruitlaan of ’s Heer-Elsdorpweg) een speciaal activiteitenprogramma kunnen 
volgen en daarmee ook al kennis kunnen maken met het voortgezet onderwijs. Binnenkort 
ontvangt u van ons een overzicht van het programma. 
 
In januari begint weer het Breinbrekers-programma voor leerlingen die overwegen om te 
kiezen voor het atheneum of gymnasium. Het Breinbrekers-programma biedt een serie 
uitdagende lessen. Leerlingen van groep 8 kunnen op deze wijze kennismaken met een 
echte schooldag op onze vwo-afdeling. Op het programma staan o.a. klassieke talen en 
informatica. Het Breinbrekers-programma wordt op de woensdagmiddag aangeboden. In 
november ontvangt u hierover uitgebreide informatie. 
 
Uiteraard gaan wij ook dit jaar alle groep 8-leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) in-
formeren over de mogelijkheden op het Ostrea Lyceum, opdat zij een goede en bewuste 
keuze kunnen maken voor hun vervolgopleiding. In december ontvangt u van ons informa-
tiemateriaal voor de leerlingen en enkele affiches met de data van de infoavonden. 
 
Het Ostrea Lyceum is kleinschalig georganiseerd per opleiding. De informatieavonden 
worden daarom ook per opleiding aangeboden. Omdat soms nog onduidelijk is op welke 
afdeling een leerling geplaatst zal worden, zal de inhoud van de infoavonden, wat alge-
mene informatie betreft, op de locaties Bergweg (atheneum/gymnasium), Fruitlaan 
(mavo en havo) en ’s Heer Elsdorpweg (vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg)  
identiek zijn. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen daardoor zelf bepalen welke 
locatie zij willen bezoeken.  
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De avonden zijn zo gepland dat meerdere locaties bezocht kunnen worden. 
De data zijn als volgt: 
 
maandag  16 januari  mavo                           locatie Fruitlaan 
dinsdag 17 januari  havo                                 locatie Fruitlaan 
dinsdag 24 januari  vwo               locatie Bergweg 
donderdag 26 januari  basis- en kaderberoeps-       locatie ’s Heer Elsdorpweg 
                                           gerichte leerweg               
 
Op 6 maart is er voor leerlingen die echt willen excelleren een aparte informatie- 
avond over het vwo-topprogramma en de gymnasiumopleiding. 
 
Voor alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die de informatieavonden hebben gemist, is 
er op alle locaties op woensdag 8 maart een extra informatiemiddag. 
 
Er zijn meerdere basisscholen die het Ostrea Lyceum uitnodigen om informatie te komen 
geven op de eigen school (soms in samenwerking met andere basisscholen). Uiteraard 
zijn wij graag bereid om dit te komen doen. Indien u nog geen verzoek gedaan heeft en 
toch een bezoek wenst, kunt u daarvoor contact opnemen met dhr. A.F.J. (Bert) Kreeft 
(kft@ostrealyceum.nl) tel. 0113-212020.   
 
In de loop van het jaar zal er vanwege de benodigde informatie en eventuele aanmelding 
wellicht persoonlijk contact zijn tussen u en medewerkers van het Ostrea Lyceum. Onze 
contactpersonen voor het basisonderwijs zijn:  
 
L. (Lidia) Rouw-Fokke (basis- en kaderberoeps)         rof@ostrealyceum.nl 
C.L. (Coen) Raas (mavo)                                         raa@ostrealyceum.nl 
A.F.J. (Bert) Kreeft (havo) kft@ostrealyceum.nl 
M.J.M. (Marcel) van der Borgt (vwo) brg@ostrealyceum.nl 
 
Hoewel wij nog maar aan het begin van het schooljaar staan, wil ik u tenslotte nog atten-
deren op de kennismakingsmiddag voor nieuwe brugklassers op woensdag 21 juni. Wel-
licht kunt u dit betrekken in de planning van de eventuele schoolreizen of schoolkampen. 
 
Omdat we van leerkrachten van basisscholen en ook van ouder(s)/verzorger(s) regelmatig 
vragen krijgen over de plaatsingscriteria van het Ostrea Lyceum, hierover nog het vol-
gende: het Ostrea Lyceum plaatst op basis van het advies van de basisschool. Toets- 
en/of testuitslagen kunnen als ondersteunend advies worden meegewogen. Aangezien het 
Ostrea Lyceum homogene brugklassen kent: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoeps-
gerichte leerweg, mavo, havo en vwo zijn eenduidige adviezen gewenst.  
 
Rest mij u een heel goed schooljaar toe te wensen, waarbij ik hoop op een goede en ple-
zierige samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. J.A. Brand 
rector 
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