
Nuborgh College Oostenlicht

Informatie 
voor ouders

Oog voor elkaar, 
            oog voor de toekomst

protestants-christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo



Welkom!

Wat is het toch moeilijk: het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Om u en uw zoon of dochter te helpen bij het maken van 
een juiste keuze, organiseren wij oriëntatieavonden, open huis-avonden en presenteren we ons in deze informatiefolder voor ouders.  

Bij het Nuborgh College geloven we dat iedereen uniek is. Daarom krijgen leerlingen bij het Nuborgh College de ruimte om te ontdekken 
waar ze goed in zijn en hun talenten te ontwikkelen in een veilige en dynamische omgeving. Talentontwikkeling, dat is waar het bij ons 
om draait. De één is goed in talen, de ander goed in bètavakken, weer een ander in sport of bezig zijn met je handen. 
Zoals u hierna kunt lezen, zijn we een brede scholengemeenschap (vmbo, havo en vwo) bestaande uit drie kleinschalig georganiseerde 
locaties: Nuborgh College Lambert Franckens en Nuborgh College Oostenlicht in Elburg en Nuborgh College Veluvine in Nunspeet. Onze 
locaties hebben een protestants-christelijke identiteit. Dit komt niet alleen tot uiting in bijvoorbeeld dagopeningen en godsdienstlessen, 
maar zeker ook in de sfeer binnen de scholen, de omgang met elkaar en de inhoud van onze lessen. Vanuit deze basis verwelkomen wij 
alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. 
Bij ons leert uw kind zijn of haar kwaliteiten kennen én benutten. De wereld verandert heel snel en daardoor zijn er andere vaardigheden 
nodig dan vroeger. Daarom stimuleren en ontwikkelen we het creatief denken en doen. Het geeft uw kind inzicht in zichzelf, maar ook in 
de belevingswereld van anderen. 
We zijn betrokken en steeds op zoek naar manieren om uw kind te prikkelen en uit te dagen. Zelfstandigheid vinden we belangrijk, maar 
uw kind is natuurlijk niet alleen. We helpen elkaar. Ook buiten de lessen om organiseren we veel activiteiten, zodat hij of zij zich breed 
kan ontplooien. Een echte wereldburger en helemaal toekomstproof: dat zijn leerlingen met een diploma van één van onze locaties. Het 
Nuborgh College: oog voor elkaar, oog voor de toekomst.

Jan Klein
directeur-bestuurder



Identiteit
Het Nuborgh College is een protestants-christelijke scholenge-
meenschap voor vmbo, havo en vwo. De christelijke identiteit ma-
ken we zichtbaar in waardevolle gebruiken als dagopeningen en 
–sluitingen, godsdienstlessen, kerst- en paasvieringen en het orga-
niseren van acties voor goede doelen. 

Wie zijn onze leerlingen?
Iedereen is hartelijk welkom. Wel vragen we van onze leerlingen 
en hun ouders/verzorgers dat zij de grondslag van de school res-
pecteren. 

Website
Voor de gebruiksvriendelijkheid van deze gids hebben we de infor-
matie beperkt gehouden. Uitgebreide informatie, inclusief onze 
schoolgids, vindt u op de websites van onze scholen:
Nuborgh College Lambert Franckens: 
www.nuborghcollegelambertfranckens.nl
Nuborgh College Oostenlicht: www.nuborghcollegeoostenlicht.nl
Nuborgh College Veluvine: www.nuborghcollegeveluvine.nl

De jaaragenda met belangrijke data van bijvoorbeeld schooltijden, 
vakanties en activiteiten vindt u eveneens op deze websites.
Voor meer gedetailleerde informatie staat ons intranet open voor 
alle ouders. Ons intranet is bereikbaar via de websites.

Opleidingsmogelijkheden
Het Nuborgh College is een brede scholengemeenschap met veel 
opleidingsmogelijkheden, waardoor de doorstroom van uw kind 
naar de verschillende onderwijsniveaus zonder problemen kan 
plaatsvinden.

Laptops / ICT
Bij onderwijsontwikkelingen waar maatwerk en differentiatie  zeer 
belangrijke ingrediënten zijn, is een computer of laptop onmisbaar. 
Alle leerlingen hebben toegang tot een computer of beschikken 
over een laptop. Maar alleen een device is onvoldoende om onze 
leerlingen maatwerk te bieden. De zorgvuldige voorbereiding van 
de docent op de lesinhoud zorgt voor differentiatie en levert maat-
werk op. Wij willen het beste uit onze leerlingen halen en proberen 
hun leerroute zo gepersonaliseerd mogelijk te maken. De compu-
ter of laptop is het middel om de leerling een persoonlijke leerrou-
te aan te bieden.

Toelating
Bij alle opleidingsmogelijkheden geldt dat er een positief advies 
vanuit de basisschool is gegeven, waarbij gekeken is naar het leer-
lingvolgsysteem vanaf groep 6.

Oriëntatieavond
Gaat uw zoon of dochter volgend jaar naar het voortgezet onder-
wijs? Bent u dan ook benieuwd hoe het er op het Nuborgh College 
aan toe gaat? Wat mag u van ons verwachten?
In de maand november organiseert het Nuborgh College oriën-
tatieavonden, speciaal voor u als ouders/verzorgers. Op onze drie 
locaties worden deze avonden verzorgd. Voor data en tijden kunt u 
terecht op de verschillende websites. 



Vmbo

Algemeen
Het vmbo wordt aangeboden op het Nuborgh College Oostenlicht 
en op het Nuborgh College Veluvine en bestaat uit de basisbe-
roepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de theoretische leer-
weg. De leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
van locatie Veluvine maken na leerjaar 2 de overstap naar locatie 
Oostenlicht om daar hun schoolloopbaan af te maken. Leerlingen 
die meer moeite hebben met bijvoorbeeld de lesstof, kunnen mo-
gelijk een plek krijgen binnen het leerwegondersteunend onder-
wijs. Hier kunnen ze extra hulp en aandacht krijgen van hun men-
toren. Deze mentoren verzorgen de meeste lessen binnen de eigen 
leeromgeving. Een prachtige manier om een diploma te behalen! 

De leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg be-
ginnen in klas 1 in de zogenaamde beroepsgerichte leerweg. Aan 
het eind van leerjaar 1 wordt er een keuze gemaakt voor leerjaar 2 
om door te stromen naar de basis- óf de kaderberoepsgerichte leer-
weg. Al in het eerste jaar wordt er kennisgemaakt met de verschil-
lende afdelingen en sectoren, waardoor leerlingen gaandeweg een 
completer beeld krijgen van hun keuzemogelijkheden. De sectoren 
zorg & welzijn, groen, techniek en economie hebben een duidelijke 
plek op locatie Oostenlicht en geven de leerlingen de mogelijkheid 
om met een combinatie van theoretische én praktische kennis hun 
diploma te behalen.

De theoretische leerweg plus is voor alle leerlingen die de theore-
tische leerweg volgen. De plus staat voor pluspakketten. Er is een 
pluspakket pre-havo, waarbij leerlingen in tweede instantie, door 
het volgen van extra lessen Nederlands, Engels, Frans en wiskun-
de, een mogelijkheid krijgen te laten zien of ze aan het eind van 
leerjaar 1 kunnen doorstromen naar havo-2. Andere pluspakketten 
richten zich meer op de ontwikkeling van vaardigheden en inte-
resses. Onze leerlingen kunnen dan kiezen voor de pluspakketten 
Expression, Sportlife, Masterchef of Science. 

Goede zorg staat hoog in het vaandel, met de mentor als spil in de 
begeleiding. Maatwerk is het sleutelwoord waarmee we proberen 
het beste uit onze leerlingen te halen. We starten de eerste school-
week voor onze brugklassers met een uitgebreid introductiepro-
gramma. Ze maken dan kennis met de mentorgroep en de mentor 
en het gebouw (Veluvine) of verdieping (Oostenlicht) wordt ver-
kend. Samen een goede start maken is belangrijk voor het vervolg. 



Havo/vwo

Zowel in Elburg als in Nunspeet wordt havo/vwo aangeboden. In 
Nunspeet kan uw zoon/dochter de eerste drie leerjaren volgen. De 
meeste leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan in Elburg. Daar 
worden alle leerjaren van het havo/vwo aangeboden.
Na het eerste jaar maakt uw kind de keuze voor havo of vwo. Is 
uw kind aangenomen als schakelleerling, dan wordt er een keus 
gemaakt uit havo-2 of vmbo-2. Een schakelleerling verschilt hier-
in van een regulier aangemelde havo/vwo leerling dat doubleren 
geen optie is.
De locaties sluiten qua onderwijsleerprogramma goed op elkaar 
aan. We besteden o.a. aandacht aan digitale vaardigheden, bieden 
talenturen aan, laten leerlingen kennismaken met onderzoeksvaar-
digheden en proberen tot een passend programma te komen voor 
de hoog- of meerbegaafde leerling. Buitenschoolse activiteiten zijn 
voor ons onlosmakelijk met het schoolleven verbonden. Wij raden 
u aan om zelf onze scholen te bezoeken en in samenspraak met uw 
zoon/dochter tot een weloverwogen keuze te komen. 

Introductieweek
De eerste week maken de leerlingen kennis met hun klasgenoten, 
hun mentor en de docenten. Een spannende, belangrijke week 
waarin diverse activiteiten worden georganiseerd. Gezelligheid en 
positieve groepsvorming staan hierbij voorop. Een mooie start van 
het schooljaar!

Leerlingbegeleiding
We zorgen zo goed mogelijk voor uw zoon of dochter die u aan onze 
zorg hebt toevertrouwd. Dat doet bijvoorbeeld de vakdocent als uw 
kind ziek is (geweest) of extra uitleg nodig heeft. Als uw kind onder-
steuning nodig heeft bij rekenen en/of taal, dan kan hij of zij terecht 
bij de remedial teacher (RT’er). Ook op sociaal-emotioneel gebied 
bieden we begeleiding, bijvoorbeeld faalangstreductietraining en 
sociale vaardigheidstraining. Zo bieden we zorg op maat voor al 
onze leerlingen.
Op ons intranet, onder het kopje ‘Zorg voor elkaar’, kunt u meer in-
formatie vinden over onze zorg voor uw kind.

Nevenactiviteiten
Naar school gaan is niet alleen maar lessen volgen en toetsen ma-
ken. Gelukkig niet. We werken ook aan projecten en vieren feest 
met elkaar. Het jaarlijkse valentijnsfeest is een begrip onder de on-
derbouwleerlingen. Ook een excursie naar het Nationaal Park De 
Hoge Veluwe staat jaarlijks op het programma. Onze eigen school-
band tenslotte treedt regelmatig binnen én buiten de school op. 

Vervolgopleiding
Een havodiploma geeft toegang tot het middelbaar beroepsonder-
wijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en vwo-5. 
Een vwodiploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs 
(hbo) en de universiteit.



Een ideale brug naar een geslaagde toekomst

‘De mentor 
maakt altijd tijd 

voor me’

‘Het is 
ontzettend gezellig 

op school’

‘Je wordt 
serieus 

genomen’

‘Ik voel mij 
gezien op school’

Aart

Claudia

Jetske

Nuborgh College Oostenlicht (vmbo):

De organisatie op Oostenlicht
De ‘school’ voor onze brugklasleerlingen is op de bovenste ver-
dieping van het gebouw. Zij volgen daar hun lessen die worden 
verzorgd door een eigen onderbouwteam van ongeveer 20 vakdo-
centen. Iedere leerling heeft één of twee mentoren. Deze mento-
ren houden het welbevinden en de cijfers van uw kind goed in de 
gaten. De pauzes van de onderbouw zijn op een ander tijdstip dan 
de pauzes van de bovenbouw. Zo kunnen we onze onderbouwleer-
lingen én een eigen plek én een eigen pauze geven. Een schooltje 
binnen de school!

De les
Alle leerlingen hebben een eigen laptop waarmee ze toegang heb-
ben tot hun digitale boeken en aanvullende informatie voor de ver-
schillende vakken kunnen vinden in de elektronische leeromgeving. 
De lessen duren 75 minuten. Er is veel variatie in de lessen en volop 
gelegenheid om aan de slag te gaan met het huiswerk. De leer-
lingen werken in leerwerkruimtes, waardoor er meer onderlinge  

 
samenwerking tussen leerlingen en vakken mogelijk is. De docent 
instrueert en coacht; de leerling werkt op diverse manieren aan het 
behalen van zijn leerdoelen.

Meelooplessen
Om zelf te ervaren hoe het is om als brugklasleerling onderwijs te 
krijgen, kunt u zich aanmelden voor de zogenaamde meelooples-
sen. Deze staan gepland op 20 november, 11 januari en 14 februari 
(aanmelden kan via de site van het Nuborgh College Oostenlicht). 
U bent van harte welkom om zo écht sfeer te komen proeven en 
getuige te zijn van onze werkwijze.

Volg het Nuborgh College Oostenlicht op 
www.nuborghcollegeoostenlicht.nl

Teamleider (Elly de Wit):

‘Het Nuborgh College Oostenlicht, ‘de 
beste basis voor later’ is onze slogan. 
Of het nu gaat om identiteit, goede 
resultaten, maatwerk, een uitgebreid 
zorgnetwerk, gepersonaliseerd 
onderwijs, prachtige vakafdelingen, 
persoonlijke aandacht of het aanleren 
van vaardigheden; het Nuborgh 
College Oostenlicht wil een 
toekomstbestendige basis leggen voor 
uw kind! Wij vinden dat elk kind 
recht heeft op goed onderwijs 
en de juiste vaardigheden om 
een vervolgstap te maken in zijn 
ontwikkeling.’



‘Het is 
ontzettend gezellig 

op school’

‘Het werken met 
laptops is heel prettig. 

Je kunt altijd 
verder werken’

‘De docenten 
helpen je goed’

‘Je wordt 
serieus 

genomen’

Norah

Laurens

Sanna

‘Mijn teamleider 
is aardig en 

behulpzaam’

Ouder (Joke de Bond):

‘Toen ik de school binnenstapte kreeg ik 
heimwee naar mijn eigen schooltijd. Het 
voelde direct vertrouwd.’

Matthijs



Gedegen en gevarieerd onderwijs in een prettige sfeer

‘Ik heb veel nieuwe 
vrienden gemaakt 

op het LF’

Ilse

Nuborgh College Lambert Franckens (havo en vwo):

Introductieweek
De brugklasleerlingen maken in de introductieweek kennis met 
hun klasgenoten, mentor en docenten. Dat is een leuke, maar ook 
spannende tijd. We willen graag dat uw zoon of dochter een plezie-
rige week heeft, in een veilige schoolomgeving. Er worden diverse 
activiteiten georganiseerd om ervoor te zorgen dat de leerlingen 
elkaar beter leren kennen. Ook volgen ze al een paar lessen. Aan het 
eind van de week werken de leerlingen toe naar het uitvoeren van 
een toneelstuk, waarvoor u als ouder uitgenodigd wordt. Leerlin-
gen ervaren deze week als ontspannen, positief en leuk. Een mooie 
start van het schooljaar!

Speerpunten onderbouw:

•  Digitale vaardigheden
 Wij hebben aandacht voor digitale vaardigheden, omdat we 

uw kind vaardig willen laten worden in de digitale wereld. Dit 
doen we door gebruik te maken van laptops. Uiteraard wordt 
uw zoon of dochter hierbij goed begeleid.

•  Talenturen
 We hebben oog voor de verschillende talenten van leerlingen. 

Uw zoon/dochter kan uit een groot aanbod van talenturen kie-
zen. Van koken tot programmeren, van sport en spel tot schaken 
of van sterrenkunde tot muziek.

•  Leesvaardigheid
 We besteden veel aandacht aan leesvaardigheid. Door te lezen 

wordt de woordenschat vergroot en leert uw kind omgaan met 
de grote hoeveelheid informatie via digitale media. De aan-
dacht bestaat eruit uw kind elke dag een boek of tijdschrift mee 
te laten nemen en te laten lezen tijdens de leesles en ster-uren, 
korte opdrachten bij verschillende teksten te maken en elkaar 
boekentips te geven.

•  (Hoog)begaafde leerlingen binnen passend onderwijs
 We hebben oog voor (hoog)begaafde leerlingen, want elke leer-

ling mag zijn of haar talenten ontdekken en laten zien. Hiervoor 
organiseren we TOM-lessen (Talent Ontwikkelings Momenten), 
excellentieprogramma’s, kan uw kind het vak elementair Latijn 
of versterkt talenonderwijs volgen. Ook bestaat de mogelijk-
heid voor individuele coaching.

Volg het Nuborgh College Lambert Franckens op 
www.nuborghcollegelambertfranckens.nl

‘Wij hadden 
direct een leuke, 

goede sfeer in 
de klas’

Teamleider 
(Judith Busscher):

‘Elk kind moet zich prettig en veilig 
voelen op school waardoor hij/zij graag 
naar school gaat. Wij, als docenten 
zorgen dat ze goed onderwijs krijgen 
en de aandacht die ze verdienen.
Ik kan enorm genieten als ik zie dat
 leerlingen zich ontwikkelen tot zelf-
bewuste jongeren.’



‘De docenten 
helpen je altijd als je iets 

niet snapt’

‘Gym is mijn 
favoriete vak; je leert 
op een leuke manier 

samenwerken’
‘Als er iets is, 

kun je gewoon naar je 
mentor gaan’

‘In de pauze
 zitten we gezellig 

bij elkaar’

Ouder:

‘Het Lambert Franckens is ruimdenkend; 
kinderen van allerlei achtergronden 
voelen zich thuis en worden 
gerespecteerd door anderen. Als ouder 
word je gevraagd mee te denken over 
het onderwijs dat gegeven wordt. 
Kwaliteit van onderwijs is gewaardeerd 
als ‘superschool van 2017’.’

Rutger



Actief en betrokken!

‘Iedereen 
wordt hier 

geaccepteerd’

Nena

‘Een interessante 
school met goede 

leermethodes’Lindsey

‘Meest
behulpzame 

docenten ooit’

Xander

Nuborgh College Veluvine (vmbo & havo/vwo):

Het Nuborgh College Veluvine is dé school voor leerlingen die in 
een warme en betrokken sfeer nieuwe kennis en ervaringen op wil-
len doen en grenzen willen verleggen.
Wij bieden een veilige omgeving met kwalitatief goed onderwijs, 
zodat de ontwikkeling van onze leerlingen optimaal kan plaatsvin-
den.

Wij zijn:
• een kleinschalige school met een veilige en warme leer- en leef-

omgeving

Wij bieden:
• beroepsgerichte leerweg, leerjaar 1 en 2

• theoretische leerweg plus, leerjaar 1 t/m 4

• havo en atheneum, leerjaar 1 t/m 3

U kunt:
• altijd het gesprek met ons aangaan over uw zoon/ dochter

• altijd een proefles bijwonen

Uw zoon/dochter krijgt bij ons:
• een uitgebreid introductieprogramma

• les van bekwame en betrokken docenten

• de balans tussen ‘kennen’ en ‘kunnen’

• de kans om zich optimaal te ontwikkelen

U bent:
• een ouder die het beste voor uw zoon/dochter wilt. Daar zetten 

we samen op in!

Volg het Nuborgh College Veluvine op 
www.nuborghcollegeveluvine.nl

Ouder:

‘Het Nuborgh College Veluvine staat bij 
ons voor persoonlijke aandacht, waarbij 
iedere leerling zichzelf mag zijn. De 
sociale betrokkenheid is groot. Er wordt 
echt omgezien naar elkaar!’

Teamleider (Woutera Postma):

‘Voel je welkom bij ons op het Nuborgh 
College Veluvine! In een veilige en 
gezellige leeromgeving willen we jou 
verder brengen in je leerproces. Daarin 
hebben we elkaar nodig en daarom 
vinden wij  het woord ‘samen’ ook zo 
belangrijk.’



‘Ik voel me 
thuis op 

deze school’

Ottelie

‘Met de docenten 
krijg je 

gauw een klik’

Beerd

‘Een leuke school 
met behulpzame en toffe 

leraren die wel in zijn 
voor een geintje’

Ouder:

‘Op het Nuborgh College Veluvine 
wordt de christelijke identiteit positief 
uitgedragen. Docenten zijn zeer 
betrokken bij de leerlingen.
Het personeel weet en signaleert wat er 
onder de leerlingen speelt en koppelt dit, 
zo nodig, terug naar ouders.’

Joep





Het Nuborgh College: ook in cijfers een goede school!

Heel trots en dankbaar kunnen we stellen dat het Nuborgh College een goede school is. In de eerste leerjaren hoeven er praktisch geen 
leerlingen te doubleren en we zijn trots op onze eindexamenresultaten. Dat laten we u graag zien. De resultaten van de afgelopen vier 
jaren:

Percentage geslaagden

VMBO HAVO VWO
basis kader tl/gl

Elburg Nunspeet
2014 96% 95% 97% 95% 97% 92%
2015 96% 93% 98% 100% 92% 93%
2016 97% 94% 92% 100% 93% 94%
2017 100% 96% 98% 100% 90% 90%

Op www.scholenopdekaart.nl is te zien dat ouders en leerlingen erg tevreden zijn over onze scholengemeenschap en de veiligheid daar-
van. Neemt u daar gerust een kijkje. 



Drs. J. Klein (directeur-bestuurder) 
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
T (0525) 688199
E nuborgh@nuborgh.nl

Locaties

Nuborgh College Oostenlicht (vmbo)
Dhr. W.G.C. Leeflang (locatiedirecteur)
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
T (0525) 688199
E oostenlicht@nuborgh.nl

Nuborgh College Lambert Franckens (havo-vwo)
Dhr. D.J. Dijkslag (locatiedirecteur)
Lange Wijden 50, 8081 VV Elburg
T (0525) 688800
E lambertfranckens@nuborgh.nl 
 
Nuborgh College Veluvine (vmbo-havo-vwo) 
Dhr. H.A. Noppers (locatiedirecteur)
F.A. Molijnlaan 184, 8071 AK Nunspeet
T (0341) 252569
E veluvine@nuborgh.nl

De aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Dat is 
mogelijk vanaf eind januari. De aanmelding moet voor 15 maart 
binnen zijn. Voor 31 mei krijgt u bericht of uw kind toegelaten 
wordt en in welk soort brugklas. Ouders van buiten de regio kun-
nen contact opnemen met de centrale leerlingenadministratie. 
Ook voor verdere vragen kunt u contact met hen opnemen.
Aanmeldingen voor hogere leerjaren gaan altijd via de teamleiders 
van het betreffende leerjaar.  

Nuborgh College, 
Centrale leerlingenadministratie, 
Postbus 27, 8080 AA Elburg 
T (0525) 688191 
E cla@nuborgh.nl
www.nuborgh.nl

Schoolleiding Aanmelding





Open Huis-avonden
2017-2018

Nuborgh College Oostenlicht 
(vmbo)
Kruidenlaan 1, Elburg
Tijd: 18.30 uur - 21.00 uur
Tijdens het Open Huis worden er 
diverse groepsvoorlichtingen gegeven. 

Nuborgh College Veluvine 
(vmbo-havo-vwo) 
F.A. Molijnlaan 184, Nunspeet
Tijd: 18.30 uur - 21.00 uur
Aanvang groepsvoorlichtingen:
Vmbo: 19:15 uur
Havo/vwo: 20:00 uur

Nuborgh College Lambert Franckens 
(havo-vwo)
Lange Wijden 50, Elburg
Tijd: 18.30 uur - 21.00 uur
Aanvang groepsvoorlichtingen:
18.30 uur en 19.30 uur

We heten de leerlingen van groep 8 van de basisschool, samen met hun ouders/verzorgers en andere belangstellenden

VAN HARTE WELKOM  op onze Open Huis-avonden:

16 januari 2018 Nuborgh College Oostenlicht, Elburg
23 januari 2018 Nuborgh College Veluvine, Nunspeet
30 januari 2018 Nuborgh College Lambert Franckens, Elburg

www.nuborgh.nl


