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Natuurlijk zijn er op alle middelbare scholen computers. Maar het Ostrea Lyceum
noemt zich een echte ICT-school omdat wij veel gebruik maken van de mogelijkheden
van de computer. Lees maar mee...
✓ Op het Ostrea hebben we speciale portalen voor al onze leerlingen en hun ouder(s)/
verzorger(s). Via internet kun je thuis altijd je rooster, je huiswerk en cijfers zien!
✓ Stuur een berichtje naar een klasgenoot, of naar je leraar(!). Kijk wat het huiswerk is voor
wiskunde, of maak de geschiedenisopdracht voor geschiedenis en stuur die op. Het kan
Ook bij
allemaal via onze elektronische leeromgeving itslearning. Overal
andere vakken
waar je internet hebt, is alles van school voor jou beschikbaar.
werk je met
✓ Bij veel vakken gebruiken we een computer. Met de computer kun je informatie
de computer
vinden, oefeningen maken, werkstukken en filmpjes maken en nog veel meer!
✓ I n de brugklas leer je werken met de belangrijkste programma’s.
✓ In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijg je in de onderbouw
lessen mediawijsheid en in de bovenbouw kun je een keuzemodule ICT volgen.
✓ Vanaf het vierde leerjaar op de havo en het vwo kun je kiezen voor het vak
Alle belang
informatica. Daar leer je bijvoorbeeld hoe je programma’s moet maken. Op
rijke info
het Ostrea Lyceum kun je zelfs echte ICT-diploma’s halen waar je later iets aan hebt.
via het
leerlingenp
✓ Heb je wifi op je mobiel of misschien wel een eigen laptop of tablet? Breng hem
ortaal
maar mee naar school en ga draadloos online!
✓ Bovenbouwleerlingen computeren 24 uur lang tijdens de lanparty voor het goede
doel tijdens de lesmarathon.
✓ Wil je graag websites maken met HTML5 en PHP of wil je apps leren programmeren?
Ook dat doen we! De app Nederlogo is bijvoorbeeld gemaakt door twee leerlingen van
het Ostrea Lyceum.
✓ Wil je graag over de nieuwste versies van Microsoft programma’s beschikken?  
Dat kan, want wij zijn een Microsoft IT Academy! En dus kun je gratis gebruik maken van Office 365.
✓ In de onderbouw maken we spelletjes met GameMaker. Leuk om te doen en heel leerzaam.
✓ In mavo-4 kun je kiezen voor het toptraject Multimedia Class. Bij dit vak leer je meer over
de bewerking van beeld en geluid.

Het Ostrea Lyceum, ruimte voor elk talent, daar voel je je thuis!

