OSTREA
LYCEUM

WAAR ELK TALENT
ZICH THUIS VOELT

WIE
BEN
JIJ?
Dit

zijn wij!

HO
Op het Ostrea Lyceum, dáár gebeurt het! Je wordt lid van de OstreAcademy,
gaat op excursie, kunt meedoen met de sportklas of kiezen uit de vele
extra’s op het gebied van kunst & cultuur en technologie. En ook: leuke
leerlingen en topdocenten die het beste uit jou halen. Kijk snel verder en lees
wat het Ostrea nog meer tot zo’n leuke school maakt.

2

ONZE OPLEIDINGEN. . ............................................................... ........ 4

IN
OUD

WIE ZIJN WIJ?............................................................................. ........ 6
ONZE KERNWAARDEN.. ........................................................... ........ 8
ONZE MENTOREN....................................................................... ...... 10
WIST JE DAT?...................................................................................... 12
ONZE BRUGKLAS.............................................................................. 13
WAT BIEDEN WIJ?.. .......................................................................... 14
WAT VINDEN ZIJ? .. .......................................................................... 18
OP HET OSTREA LYCEUM.......................................................... 22
BEGELEIDING................................................................................ ..... 26
KENNISMAKEN.................................................................................. 28
MEER INFORMATIE & AANMELDEN.................................... 30
OSTREA GAME............................................................................... ....... 31
FILMPJES......................................................................................... ..... 32

Lees in dit
magazine alles over
het Ostrea en de
kennismakingsmomenten
Het beeldmateriaal in dit magazine is deels van
voor de coronacrisis.
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ONZE
OPLEIDINGEN
NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De stap van basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs is een belangrijke. Door het onderwijs
goed aan te laten sluiten op het onderwijs van de
basisschool doen we er alles aan om ervoor te zorgen
dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt bij ons. Dan kom
je het best tot je recht en kun je zijn wie je bent. Dat
vinden wij belangrijk!

bieden we jou daarbij de begeleiding die je nodig hebt.
Onderwijs op het Ostrea Lyceum is allesbehalve saai. Je
krijgt klassikaal les, werkt in groepjes of juist alleen, maakt
praktijkopdrachten, krijgt verkeerseducatie en gaat op excursie.
Naast de gewone vakken neem je deel aan de OstreAcademy,
waarin we allerlei activiteiten en lessen aanbieden in de vorm
van modules om jou te helpen ontdekken en ontwikkelen. Weer
eens iets anders dan de gewone lessen!

Je kiest voor een opleiding die bij jou past, gebaseerd op het
advies van de basisschool. We delen iedereen in op het hoogst
mogelijke niveau. Heb je bijvoorbeeld een havoadvies? Dan kom
je in de brugklas havo/vwo. Daarnaast hebben we een tweejarige
brugperiode, zodat je goed kunt wennen en langer de tijd krijgt
om te laten zien welk niveau het best bij jou past. En natuurlijk

Kennis overdragen is belangrijk, maar onderwijs vraagt
om meer! We besteden uitgebreid aandacht aan het
aanleren van studie- en onderzoeksvaardigheden, samenwerken
in groepen, zelfstandig werken en het presenteren van het zelf
bestudeerd materiaal. Zo weet je zeker dat je na je middelbare
schooltijd helemaal klaar bent voor je vervolgopleiding.
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“Bij mijn mentor
kan ik terecht als er
problemen zijn”
JENTE

BASIS / KADER / GEMENGD
De basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg
vind je aan de Bergweg. Deze opleidingen bieden jou een veilige basis
waar aandacht en structuur centraal staan. Dat betekent dat je les krijgt
van een klein en herkenbaar docententeam. Zo zorgen we ervoor dat jij
optimaal kunt leren en de begeleiding krijgt die je nodig hebt.
In de onderbouw hebben we twee soorten dakpanklassen: een basis/
kader klas en een kader/gemengd klas. Op deze afdeling hebben we fijne
kleine klassen. Zo zorgen we ervoor dat je altijd de aandacht krijgt die
je verdient. Docenten geven les in meerdere vakken waardoor je in de
onderbouw les krijgt van een beperkt aantal docenten.
Je kent hen dus heel snel en zij jou ook!

MAVO
De mavo bevindt zich aan de ‘s-Heer Elsdorpweg: een kleine en gezellige
locatie met een veilige leeromgeving waarin jij goed tot je recht komt. We
leren je zelfstandig te werken en vaak kun je, onder begeleiding van de
docent, een deel van het huiswerk tijdens de les maken. Dan hoef je dus
thuis minder te doen en houd je tijd over voor andere leuke dingen.

“Ik heb een leuke,
gezellige klas en een
aardige mentor”
EMY

Docenten helpen jou vanaf klas 1 met het aanleren van vaardigheden die
belangrijk zijn voor de opleiding die je na het vierde jaar wilt gaan volgen.
Zo ga je goed voorbereid de toekomst in!

HAVO EN VWO
De opleidingen havo en vwo worden gegeven op locatie Fruitlaan. Een gezellig en sfeervol
gebouw waar plaatsing in een mavo/havo-, een havo/vwo-, of een vwo klas mogelijk is.
In de dakpanklassen worden toetsen op twee niveaus beoordeeld en zo weet
je aan het eind van klas 2 precies in welke opleiding jij je schoolloopbaan het beste
kunt vervolgen.

“De sfeer is
hier goed,
daardoor was
ik snel
gewend”
EVY

Kies je voor de havo? Dan word je in vijf jaar goed voorbereid op een vervolgopleiding
op hbo-niveau. Na de havo kun je ook doorstromen naar vwo 5.
Op het vwo kennen we twee opleidingen; het atheneum en het gymnasium. Op het
gymnasium krijg je vanaf klas 2 les in de talen Latijn en Grieks. Hier zorgen we ervoor
dat jij na zes jaar klaar bent voor een hbo- of universitaire opleiding.

Op het Ostrea krijg je dus altijd de kans om het hoogste niveau te proberen. Zo word je
uitgedaagd om het maximale uit jezelf te halen. Lukt dat in klas 1 en 2 nog niet helemaal?
Ook na het behalen van je diploma kun je bij ons doorstromen naar een hoger niveau!
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W
ZIJ
W

Wij willen dat jij je thuis voelt op een plek
waar goed en modern onderwijs wordt gegeven.
Waar iedereen welkom is en waar we betrokken
zijn bij onze omgeving. Een eigen plek, op het juiste
niveau, waar je de aandacht en kansen krijgt
die je verdient.
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ONZE KER
SAMEN ZIJN, SAMEN DOEN
De puzzelstukken vallen in elkaar, je bent een los individu
maar samen met de anderen één geheel. De puzzel
samen leggen, staat symbool voor doen.
‘Samen proberen we de wereld elke dag een beetje beter te maken.’
Op het Ostrea vinden we het belangrijk dat je jezelf kunt zijn.
Iedereen moet zich veilig en fijn voelen op school. Je mag zijn wie je
bent! Het Ostrea Lyceum is een christelijke school en voor ons is de
boodschap die in de Bijbel staat belangrijk. Daarom zorgen we goed
voor mensen om ons heen, het milieu en de wereld waarin we leven.
Met Kerst en Pasen zijn er vieringen met muziek, toneel, poëzie en
verhalen voor en door leerlingen.

KIJKEN MET EEN BREDE BLIK
Het verbreden van je horizon, kijken naar dat wat
buiten je blikveld ligt. Dat wat nu misschien ver van
je afstaat én wat je in de toekomst tegen
kunt komen.
Op het Ostrea Lyceum leer je dat je verder moet kijken dan
je neus lang is. De wereld houdt niet op bij de schooldeuren.
Zo maak je kennis met de mooie, maar ook met de minder
mooie kanten van onze maatschappij. We zetten ons elk
jaar met elkaar in voor het jaardoel. Een goed doel waarvoor
we met allerlei leuke acties een jaar lang geld inzamelen.
Dit jaar is dat The Plastic Soup foundation. Verder vinden
we het belangrijk dat je je mening durft te geven en tegelijk
goed kunt luisteren naar anderen. Want samen bereik je de
mooiste dingen!

8

‘Het Ostrea is een
christelijke school,
maar er is ruimte
voor iedereen!’
NOOR

‘Het goede doel van
dit jaar is The Plastic
Soup Foundation, dat vind
ik supergoed want al dat
plastic is superslecht
voor de aarde!’
LOLA

RNWAARDEN
‘Je hebt op het
Ostrea veel
mogelijkheden en je
hoeft niet meteen een
richting te kiezen ‘
ANNE

‘Het leukste vind
ik de gezelligheid
op school, iedereen
is aardig en
behulpzaam’
THOMAS

ONTPLOOIEN EN GROEIEN
Het blad staat symbool voor het groeien in je
kwaliteiten en talenten. Daarnaast staat het voor
ontkiemen, jezelf ontplooien en zorgen voor de
wereld om je heen.
‘De lessen zijn uitdagend, boeiend en leuk’. Op het Ostrea
Lyceum wordt les gegeven op alle niveaus: van de
basisberoepsgerichte leerweg tot en met het gymnasium.
De lessen zijn afwisselend, interessant en uitdagend. Soms
werk je in een groepje, soms met een ander of alleen. En
natuurlijk wordt er vaak digitaal gewerkt bij een heleboel
verschillende vakken.

DAAR KOM JE GRAAG
Een plek waar je graag komt en waar je je snel thuis voelt.
Het Ostrea Lyceum kenmerkt zich tevens door een gevoel
van veiligheid en tevredenheid.
‘Je krijgt onderwijs dat bij je past’. In groep 8 krijg je een advies van je
juf of meester. Zij vertellen ons daarmee op welk niveau je het beste
kunt starten, zodat de lessen niet te moeilijk en niet te makkelijk zijn.
De tweejarige brugperiode zorgt ervoor dat je twee jaar in dezelfde klas
kunt blijven, maar als blijkt dat je toch beter op je plek bent op een ander
niveau, kun je overstappen. In onze dakpanklassen (een combinatieklas
van twee niveaus) kun je laten zien welk niveau het beste bij jou past! We
vinden het belangrijk dat het goed met je gaat en geven je hulp wanneer
je dat nodig hebt. We helpen met plannen, leren en huiswerk maken.
De mentor, je belangrijkste leraar of lerares, maakt kennis met jou en
je ouder(s)/verzorger(s) in een persoonlijk gesprek. Zo leer je elkaar nog
sneller kennen!
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ONZE MENTOREN
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WIJBRAND BOONSTRA

‘Bij je mentor
kan je voor alles
terecht ’

Hoi toekomstige brugklasser! Ik ben mevrouw
Sinke en geef op het Ostrea Lyceum het vak
beeldende vorming. Al drie jaar heb ik het geluk
gehad om mentor van een brugklas te zijn. Dat is
altijd wel even druk tijdens de eerste weken: ik
wil jou namelijk zo snel mogelijk leren kennen! Als
mentor help ik je met het plannen van huiswerk,
het vinden van de goede lokalen en met het beste
uit jezelf halen. Samen zorgen we ervoor dat je
over een paar jaar met een stralende lach op je
diploma-uitreiking staat. Maar in de tussentijd
heb je nog genoeg te doen! Zoals met de hele klas
zingen tijdens de Brugklasshow, een klassenavond
organiseren, met je vrienden dansen op de
brugklasdisco, de sportdag winnen en de nieuwe
brugklassers verwelkomen… zit jij daar ook bij?
Tot dan!

METTE SINKE

‘Samen zorgen we
ervoor dat je over een
paar jaar met een
stralende lach op je
diploma-uitreiking
staat ’

Leuk dat jullie wat meer willen weten over onze
school! Ik ben een van de vele enthousiaste klas
1 mentoren van het Ostrea Lyceum. Mentoren
van de eerste klas hebben o.a. als taak ervoor
te zorgen dat de brugklasleerlingen zich zo snel
mogelijk “thuis” voelen bij ons op school. Bij hen
kan je voor van alles terecht: ze helpen je als je
het leren moeilijk vindt, houden je prestaties in de
gaten, organiseren (klassen) activiteiten samen
met jullie, helpen je als het even wat minder gaat,
adviseren je bij het nemen van beslissingen en het
maken van keuzes: kortom wijzen je letterlijk en
figuurlijk de weg op onze school en proberen er
samen met jou een topjaar van te maken! Ik heb er
nu al zin in… jij ook? Dan hoop ik dat ik je volgend
schooljaar terug zie op onze school!

N

DAAN ESSER

‘Mijn klas is
een team
waarin iedereen
samenwerkt ’

Hallo allemaal! Mijn naam is mevrouw Nonnekes
en ik werk op het Ostrea Lyceum als docente
lichamelijke opvoeding (een mooi woord voor
gymjuf :D). Daarnaast ben ik dit jaar een grote
geluksvogel, ik mag weer mentor zijn van een
brugklas! Dat vind ik fantastisch om te doen,
want ik vind het erg leuk om nieuwe brugklassers
op weg te helpen in hun start op de middelbare
school. Er komt namelijk een hoop bij kijken:
nieuwe vakken, elk uur een andere docent en dan
ook nog huiswerk wat je zo in moet leren plannen
dat er genoeg tijd overblijft om leuke dingen te
doen. Op school is natuurlijk ook genoeg leuks
te beleven zoals de brugklasshow, met je klas
een klassenuitje organiseren, gezellig in de aula
samen je brood eten en, niet te vergeten, de
OstreAcademy. Daar kies je wat je zelf leuk vindt
of waar je nog beter in wilt worden en leer je
daarnaast nog meer mensen kennen. Leer ik jou
volgend jaar ook kennen? Hopelijk tot dan!

AMANDA NONNEKES

‘Het is erg
leuk om nieuwe
brugklassers op weg
te helpen’

Hoi allemaal. Ik ben meneer Esser en geef
lichamelijke opvoeding (oftewel gym) op het
Ostrea Lyceum. Naast docent ben ik ook al jaren
brugklasmentor. De stap van het basis- naar het
voorgezet onderwijs is altijd best spannend, de
mentor helpt je hier zoveel mogelijk mee. Hij of zij
zorgt dat je je thuis voelt op school en je kunt met
al je vragen bij je mentor terecht. Daarnaast heeft
de mentor regelmatig contact met je ouders, legt
je uit waar alle lokalen zijn, houdt je prestaties
in de gaten en helpt je met het plannen en
organiseren van je huiswerk. Door het organiseren
van leuke activiteiten als de introductieweek,
klassenuitjes en schoolfeesten willen we ervoor
zorgen dat jullie jezelf kunnen zijn en met heel veel
plezier naar school gaan.
Sporten, en in het bijzonder voetballen is mijn
grootste hobby. Mijn klas zie ik ook als een team
wat het hele schooljaar samenwerkt en waar
iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. Sluit jij je
ook aan bij ons team? Tot dan!
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WIST
JE
DAT?

• Ostrea oester betekent en dat wij onze
leerlingen echte glanzende parels vinden?
• je aan het begin van de brugklas een heel leuke
introductieweek krijgt waarin je veel nieuwe
vrienden kunt maken?
• je in de brugklas lid wordt van onze
OstreAcademy waar je een keuze kunt maken
uit allerlei leuke en bijzondere lessen?
• leerlingen op basis/kader in gezellige kleine
klassen zitten?
• we op het Ostrea de pest hebben aan
pestkoppen (en die dus ook streng aanpakken)?
• het Ostrea de enige school is met een
geweldige brugklasshow waaraan alle
leerlingen meewerken en waar je familie naar
mag komen kijken?
• je bij je aanmelding aan kunt geven bij welke
leerlingen je in de klas wilt, of juist niet?
• brugklassers hun meester of juf van de
basisschool nog weleens missen en dat we dat
best begrijpen?
• brugklassers elkaar heel goed leren kennen
tijdens de brugklasbattle?
• we drie mediatheken hebben waar je boeken en
films kunt lezen, maar ook rustig kunt werken?
• je altijd thuis kunt kijken welke cijfers je hebt
gehaald, via het online leerlingportaal?

Op het Ostrea vinden we
het belangrijk dat jij je
talenten kunt gebruiken en
dat je je snel thuis voelt.
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• Festivuzz de naam is van onze feestcommissie
die allerlei leuke feesten organiseert?
• het Ostrea één van de sportiefste scholen van
Nederland is?
• je bij ons mee kunt doen met dans-, toneel-,
muziek- en springgroepen?

O

Onze brugklassen
Jouw advies

Plaatsing in brugklas

Locatie

vmbo-basis
vmbo-basis/kader

Dakpanklas basis/kader

Bergweg 4

vmbo-kader
vmbo-kader/gemengd
vmbo-gemengd

Dakpanklas kader/gemengd

Bergweg 4

vmbo- gemengd/theoretisch
vmbo- theoretische leerweg

Mavo

’s-Heer Elsdorpweg 4

vmbo-t/havo

Dakpanklas mavo/havo

Fruitlaan 3

havo
havo/vwo

Dakpanklas havo/vwo

Fruitlaan 3

vwo
vwo+

Vwo

Fruitlaan 3

In principe blijft de klas twee jaar bij elkaar, zodat je ruim de tijd krijgt om te wennen en te laten zien
op welk niveau jij het best tot je recht komt.

Als je hierover
nog vragen hebt, kun je
natuurlijk altijd contact met
ons opnemen. Dat kan per mail
naar info@ostrealyceum.nl
of telefonisch via
0113-212020.
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WAT BIEDEN WIJ
DE OSTREACADEMY: VOOR IEDEREEN IETS TE KIEZEN
Als jij volgend jaar voor het eerst naar het Ostrea komt, word je
automatisch lid van de OstreAcademy. De OstreAcademy daagt
jou uit het beste uit jezelf te halen en verder te kijken dan het
gewone lesprogramma. Een school is meer dan een plek waar
je leert. Daarom kijken we verder dan je cijfers. We vinden het
belangrijk dat jij je interesses en talenten leert ontdekken en
verder kunt ontwikkelen.
In de OstreAcademy krijg je de kans om deel te nemen aan
allerlei verrassende en boeiende modules die wel even anders
zijn dan het normale lesaanbod. De modules helpen jou om te
ontdekken en ontwikkelen. Daarmee kun je uiteindelijk een
betere keuze voor een vakkenpakket of vervolgopleiding maken,
of misschien vind je door het volgen van een module wel een
geweldige, nieuwe bezigheid voor buiten school. De modules van
de Academy doe je samen met leerlingen uit andere klassen. Zo
leer je gelijk een heleboel anderen kennen!
En het mooie van dit alles is dat je nog zelf mag kiezen
welke modules je gaat volgen ook! Op onze website
www.ostrealyceum.nl vind je ze allemaal terug.

De OstreAcademy:
heel iets anders dan
gewone lessen
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Een paar voorbeelden:
• koken
• beeldhouwen
• bootcamp
• EHBO en reanimatie
• fotograferen en foto’s bewerken
• toneel
• maak je eigen webshop
• computers programmeren
• springgroep/turnen/acrobatiek
• yoga
• en nog véél meer!
Per schooljaar ga je twee uur per week twee
verschillende modules volgen, zodat je heel veel
verschillende kanten van jezelf gaat ontdekken.

‘Je maakt kennis met
bijzondere sporten die
in de gewone gymles
niet voorkomen’
JOËLLA

SPORTKLAS
Hou jij van sporten? Dan is de sportklas iets voor jou!
Het Ostrea Lyceum is één van de sportiefste scholen van
Nederland. Dat komt omdat wij al jarenlang de sportklassen
organiseren op alle afdelingen.
Sportklasleerlingen zitten gewoon in de klas met
klasgenoten van hun basisschool, maar volgen twee
extra uren sport per week bovenop het rooster. Het
leuke? Je maakt kennis met sporten die in de gewone
gymlessen niet voorkomen. Mountainbiken, schaats-,
ski- en snowboardclinics, een survivaltocht, karate of een
strandsportdag zijn zomaar activiteiten die je tijdens de
sportklas kunt tegenkomen. Daarnaast bezoek je diverse
sportwedstrijden en ga je de strijd aan met andere scholen!
Leerlingen van de sportklas doen mee aan toernooien
tegen andere (sportklas)scholen. Zo doen we elk jaar met

ca. 300 andere scholen mee aan Olympic Moves:
de grootste schoolsportcompetitie van het land, een
initiatief van het NOC*NSF. Ook in de bovenbouw hebben
we verschillende sportieve keuzevakken. Zo kun je bij ons je
hele schoolloopbaan sportief bezig blijven!
Voor deelname aan de sportklassen vragen we een eigen
bijdrage van € 50,-. Hiervan worden bijvoorbeeld gastdocenten
en de huur van accommodaties buiten de school betaald,
zoals een zwembad of een tennishal. Doe jij ook mee?
Kruis dan op je aanmeldformulier de optie ‘sportklas’ aan!
Achterop dit magazine en op onze website
www.ostrealyceum.nl vind je een leuk filmpje over onze
sportklas. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met
meneer W. Boonstra: bns@ostrealyceum.nl.
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‘Wij houden
ervan om te
experimenteren,
te onderzoeken, te
bedenken en ook…
te maken!’

NATUUR, LEVEN EN TECHNOLOGIE (NLT)

Om je daar alvast op voor te bereiden, heb je bij ons het vak
Natuur, Leven en Technologie (NLT) op mavo/havo, havo/vwo
en vwo. Je leert bij dit vak om groter te denken dan één vak! Je
combineert verschillende vakken, zoals wiskunde, natuurkunde,
scheikunde, biologie en techniek. Met voorbeelden uit de
praktijk of uit de natuur ontdek je nieuwe dingen! Soms ga je zelf
ontwerpen maken. Je doet een witte jas of handschoenen aan
en doet testen en proefjes in het laboratorium, de keuken, de
werkplaats of het lokaal van natuurkunde. Cool toch?

BÈTA CHALLENGE

BÈTAVAKKEN EN TECHNOLOGIE
Ben jij iemand die houdt van een beetje spanning? En heb jij
soms nieuwe, gave ideeën waar anderen versteld van staan? Dan
ben je op het Ostrea Lyceum op de goeie plek! Want wij houden
ervan om te experimenteren, te onderzoeken, te bedenken en
ook…te maken! De docenten helpen je graag om die slimme
ideeën uit te voeren! Als jij creatief bent of creatief denkt, help
jij misschien later in je beroep wel mee met de ontwikkeling van
nieuwe medicijnen, een kunsthart voor oudere mensen, nieuwe
voeding, frisse parfums, toffe games of schonere vliegtuigen.
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Bij het vak Bèta Challenge op de mavo kun je ontdekken wat nou
echt bij jóu past. Je krijgt een opdracht van een écht bedrijf!
Misschien mag je een park ontwerpen voor de gemeente, of
een relatiegeschenk voor een school bedenken (en maken!).
Klinkt moeilijk? Valt mee, je wordt geholpen door studenten van
een mbo uit de buurt. Tijdens bedrijfsbezoeken en gastlessen
ontdek je dat techniek en technologie in geen enkel beroep weg
te denken zijn. In het eerste half jaar van de brugklas leren we
je alles wat je moet kunnen om met een groep leerlingen een
werkstuk te maken. Lekker praktisch dus.

VMBO

Natuurlijk blijft het vmbo niet achter op dit gebied. We staan te
springen om jullie handigheid en praktische slimmigheidjes. Zo
krijg je in de eerste twee jaar het vak Natuur en Techniek (NT).
Naast de basisvaardigheden leer je ook zaken over verschillende
stoffen, materialen, elektriciteit en zijn er verschillende mogelijkheden, zoals de module ‘product maken en verbeteren’ of het
keuzevak robotica.

‘Het Ostrea Stage
Event is een show
die elk jaar door
meer dan 1000
bezoekers bezocht
wordt ‘

KUNST EN CULTUUR
Ben je creatief en hou je van kunst en cultuur? Dan ben je op
het Ostrea Lyceum op de juiste plek. Op onze school kun je
op allerlei manieren je talenten laten zien en ontwikkelen.
Het begint al in de brugklas, waar je samen met alle andere
brugklassers meedoet aan de Brugklasshow: een spetterende
theatervoorstelling vol met dans, muziek, toneel en acrobatiek.
Wanneer je de smaak te pakken hebt, kun je verschillende keren
per jaar meedoen aan het Open Podium, deelnemen aan de
springgroep, toneelgroep of zingen tijdens onze vieringen. Elk
jaar is er bovendien een grote voorstelling in theater De Mythe:
het Ostrea Stage Event. Als je daaraan mee wilt doen, moet je
wel eerst auditie doen. Zo maken we een show van hoog niveau
die elk jaar door meer dan 1000 bezoekers bekeken wordt.
Helaas kon deze afgelopen jaar vanwege Corona niet doorgaan,
maar we hopen het volgend schooljaar weer op te pakken!
Natuurlijk staan de gewone lessen van de kunstvakken in
het teken van kunst en cultuur. Maar ook bij andere vakken
besteden we hier aandacht aan door het organiseren van
excursies naar musea in binnen- en buitenland, het bezoeken
van films (Film by the Sea) en muziek-/theatervoorstellingen
binnen en buiten de school.
In de bovenbouw zijn er verschillende (examen)vakken die
ervoor zorgen dat jij je ook op het gebied van kunst en cultuur
je hele schoolloopbaan kunt blijven ontwikkelen.
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Emy: mavo1
Ik kom van een hele kleine
basisschool, dus de overgang naar
de middelbare school was best wel
groot. Mijn klas is ook groter dan ik
gewend was, maar dat vind ik juist
leuk. Des te gezelliger is het! Ik
heb gelukkig ook een heel aardige
mentor, waar ik altijd terecht kan
als er iets is.

WAT
VINDEN Z
Lola: basis/kader 1

Ik hoor bij het team van de brugklasvloggers.
Door te vloggen kan ik ook aan anderen laten
zien waarom ik het hier zo naar mijn zin heb! Ik
hoorde dat onze school dit jaar de Plastic Soup
Foundation steunt. Dat vind ik supergoed, want al
dat plastic is superslecht voor de aarde.

Thomas: kader/gemengd 1
Het leukste vind ik de gezelligheid op school, maar
eigenlijk vind ik niks stom. De docenten zijn aardig en
behulpzaam. Ik heb wel een lievelingsvak, namelijk
techniek. Later wil ik ook iets in die richting doen,
bijvoorbeeld met elektra.
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Noor: mavo/havo1
Wat ik mooi vind aan deze school is dat het een
Christelijke school is, maar dat er tegelijkertijd voor
iedereen ruimte is. Iedereen is hier welkom! Bij de
introductie hebben we veel samenwerkingsspelletjes
gedaan, waardoor iedereen elkaar snel leerde kennen. Ik
zit echt in een superleuke klas!

Anne: mavo/havo1

ZIJ?

Ik moet best ver fietsen naar school, ik
kom uit Kamperland. Dat was wel even
wennen. Ik wilde graag naar het Ostrea
omdat je hier heel veel mogelijkheden
hebt. Op veel scholen moet je gelijk een
bepaalde richting doen, maar hier kan je
allerlei verschillende dingen kiezen.

Jealynn: kader/gemengd 1
Doordat ik ADHD heb, is het soms best moeilijk om me te concentreren op
school. Toch gaat het hier op school best goed! Bij drama heb ik bijvoorbeeld
een heel fijne docent en bij biologie kan ik goed opletten omdat het lokaal
lekker rustig is. Ik voelde me gelijk thuis!
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Tim: kader/gemengd 1
Er zijn best veel verschillen met de basisschool. Zo
moet ik verder fietsen, heb ik veel boeken en zijn
er superveel verschillende lokalen. Engels vind ik
het leukste vak en ik ben er ook best goed in. Ik kijk
namelijk best vaak naar Engelstalige youtubers, dus
ik hoor die taal vaak.

Jente: kader/gemengd 1
Ik moet thuis nu veel meer doen dan op de
basisschool. Dat is soms wel jammer. Gelukkig
maakt de gezellige klas veel goed. Ook heb ik een
heel fijne mentor. Ik kan altijd bij hem terecht als er
problemen zijn, zodat we samen kunnen bedenken
hoe we die op kunnen lossen.

Joëlla: basis/kader 1
Bij de OstreAcademy heb ik gekozen voor
Heel Ostrea Bakt. Mijn vader is bakker, dus
ik heb van hem al veel geleerd! Ook doe ik
mee met sportklas. Je doet daar allerlei
leuke dingen, die je bij de gewone gymles
niet doet. Zo zijn we wezen mountainbiken
en hebben we in het kanaal gezwommen.
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Madelief: kader/gemengd 1
Ik houd van lekker creatief bezig zijn. Hier op school kan
dat, bijvoorbeeld bij beeldende vorming of drama. Ik heb
me ook opgegeven om vlogs te maken voor de school.
Ook daar kan ik mijn creativiteit in kwijt!

Evy: vwo1
Ik wist eerst niet welke middelbare school ik wilde
kiezen, maar toen ik op de open dag kwam, was de
keuze snel gemaakt. De sfeer was hier goed en het
was niet zo enorm druk. Hierdoor ben je snel gewend.
Later wil ik eerstehulparts worden, dus ik ga goed
mijn best doen op school.

Leanne: basis/kader 1
Ik ben best technisch ingesteld. Dat talent kan ik
hier op school ontwikkelen. Bij techniek help ik
bijvoorbeeld mijn klasgenoten als ik al klaar ben en bij
de OstreAcademy ga ik robots leren programmeren!
Later wil ik games gaan ontwerpen, op deze manier
kan ik me daar alvast goed op voorbereiden.
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OP
HET
OSTREA
LYCEUM
LEERLINGENRAAD
Op onze school hebben we een leerlingenraad. Zes leerlingen
praten met elkaar en de medezeggenschapsraad over zaken
als sfeer en voorzieningen op school. Maar ook over nieuwe
ideeën en verbeterpunten. Ook jij kunt dus invloed uitoefenen en
meepraten!

‘We vinden het
belangrijk dat jij je
gezond en fit voelt ’
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GEZONDE SCHOOL
Sinds januari 2020 is het Ostrea officieel een gezonde
school. Het vignet hangt, voor iedereen zichtbaar, aan onze
gevel op de locatie ’s-Heer Elsdorpweg.
We vinden het belangrijk dat jij je gezond en fit voelt. Je voelt
je dan niet alleen fijner, maar het is ook bewezen dat je dan
op school beter presteert. Daarom is er speciale aandacht
voor Bewegen en Sport. In de pauzes kun je meedoen aan
sportactiviteiten die op het plein worden georganiseerd
door leerlingen van het examenvak lichamelijke opvoeding.
Op de verschillende schoolpleinen zijn pingpongtafels, een
pannakooi en andere sportattributen geplaatst. Zo kun je
tijdens de pauzes even lekker bewegen om daarna weer
fris aan de slag te gaan. De begeleiders werken aan hun
leerdoelen gericht op de exameneisen. Een mooie win-win
situatie!
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OSTREAMBASSADORS
Vind jij het leuk om je school te vertegenwoordigen? Dan kun je
je aanmelden als OstreAmbassador. Ook de leerlingen die in deze
folder staan, hebben zich hiervoor aangemeld. Ambassadeurs
van onze school worden ook ingezet om te helpen bij de Junior
Academy en bij alle kennismakingsactiviteiten. Op die manier
kun je echt betrokken zijn bij je school! Daarnaast zijn we dit jaar
gestart met brugklasvloggers. Zij laten met korte vlogs zien hoe
het er op het Ostrea echt aan toe gaat. De vlogs kun je vinden
op onze social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en
TikTok.

‘Ik heb me opgegeven
om vlogs te maken voor
school, daar kan ik mijn
creativiteit in kwijt ’
MADELIEF

JAARDOEL
Een steentje bijdragen aan de maatschappij, dat vinden we
belangrijk. Daarom organiseren leerlingen en docenten ieder
jaar een jaaractie, waarmee we geld ophalen voor een goed
doel. In schooljaar 2020-2021 is ons doel de Plastic Soup
Foundation. Omdat we maatschappelijke betrokkenheid en
duurzaamheid belangrijk vinden, verbinden we ons graag een
jaar aan deze stichting. Elk schooljaar wordt een nieuw jaardoel
gekozen. Om geld op te halen worden het hele jaar door leuke
acties georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een bakesale of
Valentijnsactie. Alle leerlingen kunnen daaraan meedoen en zo
ook een beetje bijdragen aan een mooiere wereld.
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‘Engels vind ik het
leukste vak en ik ben er
ook best goed in ‘
TIM

TALEN(T) OP HET OSTREA LYCEUM
Talent in taal? Bij ons kun je alle kanten op.
Naast het vak Engels, heb je de mogelijkheid om deel te nemen
aan het Anglia-examen waarin je jouw Engelse vaardigheden
kunt trainen op je eigen niveau. Ga je naar het vwo? Doe dan mee
aan het Cambridge examen, je krijgt na afloop een internationaal
erkend diploma waarmee je toegang krijgt tot Engelse
universiteiten.
Alle leerlingen op het Ostrea krijgen het vak Duits. Handig als jij
straks een vakantiebaantje in de horeca krijgt!
Bonjour! Ça va? Het vak Frans staat op het rooster bij mavo/
havo, havo/vwo en vwo brugklassen. Je leert Frans luisteren,
schrijven en spreken en je zult verbaasd zijn over hoeveel Franse
woorden je eigenlijk al kent omdat we die in de Nederlandse taal
ook gewoon gebruiken.
Wil jij naast Engels ook Spaans spreken? Dat kan! Met het vak
Spaans op locatie Zuid leer je alles over de tweede wereldtaal en
de Spaanse cultuur. ¡Olé guapa y guapo!
Heb je voor gymnasium gekozen? Dan krijg je vanaf klas 2 Grieks
en Latijn. Als je in een mavo/havo, havo/vwo of vwo brugklas
komt, heb je ook bij de OstreAcademy een module waarin je
meer leert over de Romeinen en de Grieken.
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BEGELEID
Iedere leerling krijgt bij ons de aandacht die hij/zij nodig heeft.
De mentor speelt hierin een belangrijke rol, die onderhoudt het
contact met de ouder(s)/verzorger(s) en maakt in de brugklas
persoonlijk kennis met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Op
deze manier leren we elkaar snel kennen! De mentor voert
regelmatig mentorgesprekken met de leerlingen en verzorgt
de begeleidingslessen, bijvoorbeeld over (cyber)pesten, leren
leren en plannen. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben,
krijgen deze. Er zijn binnen de school verschillende manieren
waarop leerlingen begeleid kunnen worden. De zorgcoördinator
is het eerste aanspreekpunt en gaat met ouder(s)/verzorger(s)
en leerling in gesprek als er extra hulp nodig is.

Leerlingen met medische of sociaal-emotionele problematiek
kunnen in aanmerking komen voor een compensatieregeling,
zoals bijvoorbeeld extra tijd voor toetsen of auditieve
ondersteuning.

REMEDIAL TEACHING

DE ONDERSTEUNINGSKLAS

Soms gaat het op school niet helemaal vanzelf en kan een
mentor niet voldoende hulp bieden, bijvoorbeeld omdat een
leerling niet goed weet hoe je nu het beste kunt leren.
In dat geval kan de hulp van een remedial teacher ingeschakeld
worden. Een remedial teacher helpt met het aanpakken van
leer- of planproblemen.
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HULP VAN EEN INTERN BEGELEIDER (IB’ER)

Wanneer hulp van een remedial teacher niet toereikend is,
kan in overleg de hulp van een intern begeleider worden
ingeschakeld. IB’ers zijn gedragsspecialisten die nog gerichter
en zo nodig langduriger een leerling begeleiden. Dit gebeurt
altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s), leerling en mentor.

Voor leerlingen die dreigen vast te lopen op school bestaat
er een ondersteuningsklas. Dit is een kleinschalige, rustige
plek in de school waar leerlingen op eigen tempo aan
hun schoolopdrachten kunnen werken. Docenten in de
ondersteuningsklas kunnen de leerling een-op-een begeleiden

DING

om ervoor te zorgen dat de leerling uiteindelijk weer mee kan
doen in de eigen klas.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Op school zijn een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts
werkzaam vanuit de GGD Zeeland. In de tweede klas word je
uitgenodigd voor een “preventief gezondheidsonderzoek” (PGO)
bij de jeugdverpleegkundige. Ook zijn onderzoeken op aanvraag
(van school, ouder(s)/verzorger(s), leerling) mogelijk bij de
jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

BIJLES

Binnen het Ostrea is er een huiswerkinstituut, georganiseerd
door Bijlesnetwerk. Tegen een vergoeding kunnen leerlingen
gebruik maken van de begeleiding die het instituut biedt: een
vaste begeleider helpt de leerling waar nodig, controleert of het
werk af is en overhoort de leerling. Examenleerlingen kunnen via
Bijlesnetwerk een examentraining volgen. De begeleiding wordt
voor alle opleidingen gegeven op locatie Fruitlaan.

“Ik heb adhd,
daarom is het fijn
dat de lokalen
rustig zijn”
JAELYNN

Er is ook een mogelijkheid bijles te krijgen van tutoren.
Dat zijn bovenbouwleerlingen die voor het vak waar zij heel
goed in zijn, tegen een kleine vergoeding, bijles geven aan
onderbouwleerlingen.

GESPREK MET DE JEUGDPROFESSIONAL

Soms is het onduidelijk waardoor je jezelf niet optimaal kunt
ontwikkelen. Om erachter te komen hoe dit komt en we graag
intensief met je ouders willen samenwerken, vinden wij het
belangrijk met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek met jou en
je ouders kan plaatsvinden bij jou thuis. Een jeugdprofessional,
die werkzaam is op onze school, leidt het gesprek en helpt zo te
komen tot een duidelijke hulpvraag. Als de jeugdprofessional jou
niet kan helpen, geeft deze duidelijk aan wie dit wel kan doen en
helpt met een passende verwijzing.
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KENNI

MAKEN
JUNIOR ACADEMY
In de brugklas word je lid van de OstreAcademy. Maar in groep 8 kun je al lid
worden van onze Junior Academy: je volgt dan vanaf 3 december, vijf weken lang,
op dondermiddag, leuke lessen op de afdeling van jouw keuze. Afhankelijk van
de afdeling krijg je bijvoorbeeld een les verzorging, Latijn, beeldende vorming,
techniek, biologie, Frans en nog veel meer. De laatste bijeenkomst op 14 januari
sluiten we feestelijk met elkaar af en je ontvangt een echt certificaat als bewijs dat
je deelgenomen hebt! Kom alleen, of juist samen met een vriend/vriendin en beleef
hoe het eraan toe gaat op het Ostrea. Dat kan helpen jouw schoolkeuze makkelijker
te maken. Zeg jij ook JA tegen de Junior Academy?
Aanmelden voor de Junior Academy gaat via onze website www.ostrealyceum.nl.
Bellen mag natuurlijk ook: 0113-212020.
De genoemde data zijn onder voorbehoud i.v.m. de ontwikkelingen rondom Corona.
Houd voor de actuele stand van zaken en de tijden onze website in de gaten!

OPEN HUIS
Wil je alles weten over het Ostrea Lyceum, ontdekken wat je allemaal kunt doen op onze school en
sfeer proeven? Kom dan naar ons Open Huis. Je kiest voor het Open Huis op de afdeling waarvoor
jij verwacht een advies te krijgen. Maar je mag natuurlijk ook meerdere locaties bezoeken als je het
nog niet zeker weet. De genoemde data zijn onder voorbehoud i.v.m. de ontwikkelingen rondom
Corona. Houd voor de actuele stand van zaken en de tijden onze website in de gaten!
18 januari:
19 januari:
20 januari:
21 januari:

mavo		’s-Heer Elsdorpweg 4
mavo/havo – havo – havo/vwo – vwo
Fruitlaan 3
mavo/havo – havo – havo/vwo – vwo
Fruitlaan 3
basis/kader – kader/gemengde leerweg
Bergweg 4

Aanmelden voor het Open Huis gaat via onze website www.ostrealyceum.nl. Bellen mag natuurlijk
ook: 0113-212020
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Welk advies heb jij?

Bezoek dan deze informatieavond:

* Basis
* Kader
* Basis/kader
* Kader/gemengde leerweg
* Gemengde leerweg

Basis/kader/gemengde leerweg (Bergweg 4)

* Gemengde/theoretische leerweg
* Theoretische leerweg

Mavo (’s-Heer Elsdorpweg 4)

* Theoretische leerweg/havo
* Havo
* Havo/vwo
* Vwo
* Vwo +

Mavo/havo – havo/vwo - vwo (Fruitlaan 3)

EXTRA INFORMATIEAVOND
VOOR OUDERS/VERZORGERS

OSTREA IN BEDRIJF:
MEELOOPMIDDAGEN
Kijk mee op de afdeling waarop jij verwacht in te
stromen. Dat kan op maandag 8 en donderdag 11
februari 2021. Na ontvangst en een rondleiding
door het schoolgebouw neem je een kijkje in een
bestaande klas. Op die manier maak je kennis
met (een deel van) de vakken en de manier van
lesgeven op het voortgezet onderwijs. Deze middag
is alleen voor leerlingen. De genoemde data zijn
onder voorbehoud i.v.m. de ontwikkelingen rondom
Corona. Houd voor de actuele stand van zaken en
de tijden onze website in de gaten!
Voor ouders/verzorgers die graag meer informatie
willen, wordt een aparte informatieavond
georganiseerd.

Ouders/verzorgers die nog extra informatie willen
over bijvoorbeeld onderwijszaken, begeleiding of
begaafdheid, kunnen onze extra informatieavond
bezoeken op dinsdagavond 23 februari. Vragen over
bijvoorbeeld ondersteuning en begeleiding, over (de
inhoud van) de OstreAcademy of onderwijsinhoudelijke
vragen kunnen tijdens deze avond gesteld worden.
Voor leerlingspecifieke vragen is deze avond geen
gelegenheid. In dat geval adviseren we om een
persoonlijke afspraak te maken met de zorg- of
teamcoördinator.
De genoemde data zijn onder voorbehoud i.v.m. de
ontwikkelingen rondom Corona. Houd voor de actuele
stand van zaken en de tijden onze website in de gaten!
Aanmelden voor de extra informatieavond voor ouders/
verzorgers gaat via onze website www.ostrealyceum.
nl. Bellen mag natuurlijk ook: 0113-212020. Deze
avond is alleen voor ouders/verzorgers, er is dan geen
programma voor leerlingen.

Aanmelden voor een meeloopmiddag kan via
onze website www.ostrealyceum.nl. Bellen mag
natuurlijk ook: 0113-212020.

Tijdens ons Open Huis
maak je door verschillende
activiteiten kennis met
onze leerlingen, docenten
en gebouwen.
Zo kun je echt de sfeer
bij ons proeven!
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MEER INFORMATIE &
AANMELDEN
We hopen dat je door dit magazine een goed beeld krijgt van onze school. Wil je toch nog meer
informatie over een specifieke afdeling? Stuur dan een mail naar de teamleider.
Basis/kader/gemengd
Mavo
Havo/vwo

de heer B.J. (Bert) Bakker		
mevrouw M.A.P.A. (Marieke) Esser
mevrouw I.P.J. (Irene) van Meel

bak@ostrealyceum.nl
ess@ostrealyceum.nl
mee@ostrealyceum.nl

EN DAN… AANMELDEN!

KENNISMAKEN MET JE NIEUWE KLAS EN MENTOR

Heb je je keuze voor je vervolgschool gemaakt, dan volgt de
volgende stap: je meldt je aan.
Aanmelden voor het Ostrea
Lyceum gaat als volgt. Basisscholen ontvangen van ons in
december de aanmeldingsformulieren en delen dit uit aan
de leerlingen.

Voor de zomervakantie worden alle nieuwe brugklassers uitgenodigd voor een
kennismakingsmiddag op 16 juni. Noteer deze datum dus alvast in je agenda. Je ziet
deze middag al je nieuwe klasgenoten en maakt kennis met je mentor. Zo kun je na
de vakantie goed van start in jouw nieuwe klas!

Je vult dit, samen met je ouder(s)/verzorger(s) in en levert het terug in bij je
basisschool. Die stuurt alle formulieren
in één keer naar ons en zorgt er ook voor
dat alle aanvullende gegevens die we
nodig hebben (zoals een onderwijskundig
rapport en bijvoorbeeld een dyslexieverklaring) op tijd bij ons terecht komen.
Heb je geen aanmeldingsformulier
gekregen, bijvoorbeeld omdat je buiten
de regio woont? Je kunt het formulier
downloaden via onze website
www.ostrealyceum.nl. Bellen mag
natuurlijk ook: 0113-212020, we sturen
er dan één op.
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OSTREA
GAME
Wil je op een leuke manier onze school leren kennen en ook nog eens
kans maken op een mooie prijs? Doe dan mee met de OstreaGame!
Door het spel te spelen, kom je steeds meer te weten over het Ostrea Lyceum.
Ga naar Ostreagame.nl en na het invullen van je gegevens, start je met het spel.
Natuurlijk mag je hulp inroepen van broers, zussen, ouder(s)/verzorger(s), vrienden,
buren enz. Bovendien zijn veel antwoorden te vinden in dit magazine, op onze
website www.ostrealyceum.nl én je kunt een hint vragen in het spel.
De antwoorden vul je in op het gameformulier wat je bij dit magazine ontvangt.
Geen formulier ontvangen of ben je het kwijt? Je kunt het ook downloaden via
ostreagame.nl. Je kunt op elk moment stoppen en weer verder gaan met het spel.
Het antwoord op de laatste vraag kun je alleen vinden tijdens onze open dagen.
Kom dus van 18 t/m 21 januari 2021 naar één van onze open dagen, vul het laatste
antwoord in, maak de slogan compleet en lever meteen het formulier in.

Doe mee met de
OstreaGame en maak
kans op leuke prijzen!
De winnaar wordt op 29 januari bekend
gemaakt via social media.

ostreagame.nl
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Sportklas

Waar elk
talent zich
thuisvoelt

OSTREALYCEUM.NL

Volg ons op

