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Palet Afgelopen jaar vierden we ‘40 jaar OSB’. Veertig 
jaar vernieuwend onderwijs, veertig jaar eigen-
wijze lesmethodes en betrokken en enthousiaste 
docenten. Dat mocht gevierd worden! Het was 
een prachtig feest met leerlingen, medewerkers 
en vele anderen die bij de school betrokken zijn. 
Het was ook de start van de crowdfunding cam-
pagne voor een eigen leerorkest voor jongeren 
van 12 tot 18 jaar in Zuidoost. Een geslaagde 
campagne: iedere maandag repeteert het OSB 
leerorkest Zuidoost in de school. 

Ook de komende veertig jaar wil de OSB blijven 
voorlopen en jonge mensen opleiden die klaar 
zijn voor de wereld van morgen. Daarvoor zijn 
aanpassingen nodig. De eisen die overheid en 
samenleving aan scholen stellen zijn hoger: de 
(eindexamen) resultaten worden opgeschroefd, 
de eisen voor de kernvakken (de talen en 
wiskunde) zijn vastgelegd. Vanaf het nieuwe 
schooljaar combineren we onze eigen beproefde 
lesmethode in de twee-jarige onderbouw met 
het werken op niveau voor de kernvakken. Zo 
willen we leerlingen uitdagen en begeleiden om 
niet alleen succesvol te zijn op school maar ook 
in de steeds veranderende samenleving van de 
21e eeuw. 

In de tweejarige onderbouw gunnen we kinde-
ren een wat langere periode om te laten zien wat 
ze werkelijk kunnen. Vandaar onze gemengde 
onderbouw: kinderen met verschillende talenten 
en met verschillende plaatsingsadviezen zitten 
samen in een mentorklas en leren in gemixte 
groepen van en met elkaar. Vanaf volgend jaar 
gaan we in het tweede klas bij de kernvak-
ken deze gemengde groepen opsplitsen in drie 
niveaugroepen. 
Er is een nieuw rapport ontwikkeld en in prak-
tijk gebracht dat concrete aanwijzingen bevat 
waar de leerling aan moet werken om zich te 
ontwikkelen en succesvol te zijn: feitelijke vorde-
ringen rond vakresultaten, het sociale gedrag in 
de groep en de individuele ontwikkeling van een 
kind.  Verderop in Palet vindt u meer uitgebreid 
uitgelegd wat bovenstaande veranderingen 
inhouden.

voor de wereld van morgen
De OSB staat garant voor een veelzijdige ontwikke-
ling: ‘hoofd, hart en handen’. Ofwel naast cognitieve 
kennis veel aandacht voor sport, kunst en cultuur met 
drama, beeldende vakken en muziek. Zowel binnen 
de les als tijdens naschoolse activiteiten. Zo werken we 
samen met Toneelgroep Amsterdam en de Muziek-
school. Ons leerorkest biedt talentvolle leerlingen een 
echt podium. Dat geldt ook voor sport en bewegen: 
onderwijskwaliteit biedt de OSB ook in de gymles. In 
de bovenbouw bieden 
we de mogelijkheid 
voor een sportklas 
in het vmbo en in de 
havo de afstudeermo-
gelijkheid: Bewegen, 
sport en maatschappij 
(BSM). Ook is er een 
sportief aanbod in ons 
naschoolse program-
ma, met onder meer 
Topscore.

Leren doe je beter 
als je je prettig voelt. 
De OSB biedt een 
leerklimaat waarin 
iedereen gezien en ge-
kend wordt. Daarom 
werken we in zes deel-
scholen met elk een 
eigen docententeam 
en een eigen vleugel 
van het gebouw. Deze 
kleinschaligheid zorgt 
voor persoonlijke aandacht voor ieder kind, waar leer-
lingen leren na te denken over zichzelf, hun gevoelens 
te onderkennen en hun opvattingen te formuleren. 
Vanaf de onderbouw trainen we kinderen bovendien 
om mini-mediation toe te passen en spanningen in de 
klas zelf op te lossen. 

Komt u vooral zelf kijken op onze open dag of open 
avond of laat uw kind meedoen aan onze kennisma-
kingslessen. En kijkt u vooral ook op onze website!

Saskia Grotenhuis
Febe Deug
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Vijf vragen aan
conciërge
Maikel de Bruin

ICT is niet meer weg te denken in het onderwijs. Leerlingen 
in de 1e klassen zijn ontzettend knoppensnel, maar echt 
digivaardig zijn zij lang niet allemaal. De OSB vindt het 
heel belangrijk dat alle leerlingen met eenzelfde basiskennis 
beginnen. Alle 1e klassers krijgen 8 weken lang, één uur in de 
week ICT-les, waar zij via de methode van Babbage les krijgen 
in Word, PowerPoint, Excel en zoeken op internet . Deze 
vaardigheden hebben zij in hun schoolloopbaan nodig. Ook 
wordt aandacht besteed aan hoe leerlingen documenten op 
school op hun computer moeten opslaan, hoe zij hun school 
email moeten gebruiken en een les over social media: de do 
en don’ts van social media.

Mirjam Brugts

ICT les voor 
alle 1e 
klassen

 
De Jonge Jury is er voor de eerste klassen: ze wil iedereen 
uitdagen om lekker te lezen en met dat leesplezier ook iets te 
gaan doen: het boek van hun keuze te beoordelen, een recen-
sie schrijven, meegaan naar de feestelijke prijsuitreiking van 
het winnende boek of om mee te doen aan het voorleesproject. 
In de Jonge Jury werken de scholen samen met bibliotheken 
en boekhandels: de OSB doet al vele jaren mee aan dit project, 
begeleid door de bibliothecaris en zal ook het nieuwe school-
jaar van de partij zijn. 
 
De Jonge Jury start na de herfstvakantie. Als je meedoet, geef 
je je op in de bibliotheek en kies je een aantal geselecteerde 
jeugdboeken om te lezen tussen oktober 2012 en eind februari 
2013. Eind februari 2013 brengen de Jonge Jury lezers hun 
stem uit op hun favoriete boek en maken een kort verslag van 
het boek dat ook in hun leesdossier op school komt. Zo werk 
je al aan je leesdossier van Nederlands. De vijf boeken die 
landelijk de meeste stemmen krijgen, worden genomineerd 
voor de Prijs van de Jonge Jury. De feestelijke prijsuitreiking 
is een groot spektakel in Scheveningen, waar ook altijd een 
aantal leerlingen van school naar toe mag (dit jaar op 17 april 

Lekker lezen met 
de Jonge Jury 

2013). Er is een boekenmarkt, een workshop schrijven en 
tekenen, er zijn interviews met de schrijvers en veel muziek 
van bekende popgroepen. Als je van lezen houdt, is dit je kans 
om je lievelingsschrijver/ster aan te prijzen en misschien wel 
te ontmoeten. 
 
Vorig schooljaar was er een nieuwe activiteit: de voorleeswed-
strijd Read2Me. Dit was een groot succes en ook dit school-
jaar zal de voorleeswedstrijd weer plaatsvinden. Wij doen als 
school zeker weer mee. De Openbare Bibliotheek Amsterdam 
organiseert deze wedstrijd voor alle brugklassers van het 
voortgezet onderwijs. Op de OSB doen de Jonge Jury lezers 
hieraan mee en zij zullen uit hun favoriete boek een stukje 
voorlezen. Wie de school op deze Amsterdamse voorleescom-
petitie mag vertegenwoordigen behoort tot de eerste fase van 
de strijd, de schoolwinnaar neemt het in maart op tegen de 
andere schoolwinnaars in onze prachtige Openbare Biblio-
theek naast het Centraal Station.

Mirjam Brugts
Mediathecaris

Miquel Hofman:  “de OSB 
helpt je goed de juiste 
keuze te maken!

Mijn OSB
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Conciërge Maikel de Bruin was 9 toen hij vanuit Suriname 
naar Amsterdam kwam. Sinds een aantal jaren  werkt hij met 
veel plezier als conciërge op de OSB.
1 .  W a t  d o e t  e e n  c o n c i ë r g e  o p  d e  O S B ?
“We openen natuurlijk de school in de ochtend en maken kof-
fie. Verder zijn mijn taken heel divers: van telefoon opnemen 
en kopiëren tot registreren van leerlingen die te laat komen en 
pleisters plakken. Hiervoor was ik 20 jaar postbode. Ik vind 
het heel erg leuk om op deze school met leerlingen te werken. 
Er heerst hier ook prettige sfeer. Leerlingen en docenten zijn 
respectvol naar elkaar.”
2 .  V a n  w e l k e  m u z i e k  h o u d  j e ?
“Mijn muzieksmaak is heel breed: van Nederlandstalig tot 
rock. In school laten we nu soms muziek horen en die klassieke 
deuntjes vind ik ook best aardig klinken.”
3 .  W a t  i s  j e  f a v o r i e t e  f i l m ?
“Films met Al Pacino, zoals ‘Heat’ of ‘The Godfather’ vind ik 
mooi. Maar ik houd ook van films met humor, zoals ‘Some-
thing about Mary’”.

4 .  W a t  i s  j e  l i e v e l i n g s e t e n ?
“Hmm, pom, zoals mij moeder dat maakt.”
5 .  W a t  i s  h e t  l e u k s t e  w a t  j e  o p  d e  O S B  h e b t 
m e e g e m a a k t ?
“Vorig jaar was een meisje haar fietssleutel kwijt. Toen ik de 
sleutel aan haar teruggaf kreeg ik de dag erna een doos Merci-
chocolaadjes. Dat was natuurlijk niet nodig, maar wel heel 
aardig. Ik stond met mijn mond vol tanden.  
Verder houd ik van voetbal en ik heb ooit zelf een team 
getraind. Ik vind het leuk om met de jongens over voetbal te 
praten en ik ga wel eens bij een wedstrijd kijken. Dat is mooi, 
dan zie je verschillende jongens van de OSB langs de lijn staan. 
‘Hee meester!’ hoor ik dan.”
Manon van der Garde 
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Leerorkest

In het kader van OSBbreed geeft de OSB op vrijdagmiddag na school zwemles aan 
kinderen die nog niet in het bezit zijn van een zwemdiploma. 

Ook in de bovenbouw van de vmbo worden leerlingen gesti-
muleerd vragen te stellen, kleine onderzoeken op te zetten en 
de door hun gevonden resultaten te presenteren. De leerlingen 
van de vmbo-t volgen een aantal lessen op de ROC-opleidin-
gen voor verpleegkunde en laboratoriumonderwijs. Er wordt 
bij het vmbo-t programma gelet op een goede aansluiting op 
het vervolgonderwijs op een mbo of de Havo. 
Een aantal jaren geleden is er in de bovenbouw van de havo/ 
vwo een voortzetting op deze manier van onderwijs gekomen 
door invoering van het vak Natuur, Leven en Technologie. Bij 
NLT wordt er lesgegeven vanuit contexten, zoals forensische 
technieken, navigatie, medische beeldvorming, CO2-opslag. 
De leerlingen krijgen hun basiskennis door middel van theo-
rie, practica en excursies naar o.a. het AMC, het Paleis op de 
Dam en het Science Park (UvA). Elke module wordt afge-
sloten met een eigen project. Ook hierbij leren de leerlingen 
zelf antwoorden te vinden op hun (eigen) vragen, die nu wat 
complexer zijn dan in de onderbouw. Tijdens de werkweek 
in de Ardennen doen de havoleerlingen een eigen onderzoek 
in de omgeving van hun kamp. Een goede voorbereiding op 
het profielwerkstuk, waarbij ze in tweetallen een groot eigen 
onderzoek uitvoeren. In de afgelopen twee jaar zijn leerlingen 
o.a. op zoek geweest naar bevers, hebben ze onderzocht wat 
de remweg is van een fiets die een helling afkomt en hebben 

ze gekeken naar het humusgehalte van de bodem. 
Op het moment wordt het lesprogramma van 3hv onder de 
loep genomen. De insteek is dat de lessen activerend en uitda-
gend moeten zijn en een goede brug vormen tussen onder- en 
bovenbouw. In de bovenbouw bereiden we ons voor op de 
nieuwe examenprogramma’s. Bij de nieuwe vierde klassen is 
het de bedoeling meer uit te gaan van de dagelijkse praktijk 
(context) waarin de kennis (concept) wordt gebruikt. Denk 
bijvoorbeeld aan de glastuinbouw. Om een goede omzet te 
halen, moet de komkommerteler kennis hebben van verschil-
lende takken van de biologie. Hij moet iets weten over het 
conserveren van komkommers, hoe hij plagen biologisch 
kan bestrijden en hoe hij betere komkommers kan kweken 
(erfelijkheid).
We moeten goed overwegen welke stof we volgens de context-
concept methode aanbieden en wat beter anders kan. Het 
programma voor Natuurkunde, Scheikunde en Biologie op 
de OSB is volop in ontwikkeling. Het OSB Science team is een 
enthousiaste groep mensen die vol energie een poging doet 
het programma voor alle leerlingen zo uitdagend mogelijk te 
maken.

Ingrid van der Wal (docent Biologie en NLT)

Science op de 
OSB

O p  d e  O S B  g a a n  w e  e r v a n  u i t  d a t  S c i e n c e  o n d e r w i j s  v o o r  e l k e  l e e r l i n g  i n t e r e s s a n t  e n  l e e r z a a m 
k a n  z i j n .  B e l a n g r i j k  i s  d a t  l e e r l i n g e n  z e l f  o n d e r v i n d e n ,  o n t d e k k e n  e n  d a a r o v e r  n a d e n k e n . 
We  b e g i n n e n  d a a r  a l  m e e  i n  d e  o n d e r b o u w.  D e  l e e r l i n g e n  d o e n  d a n  z e l f  v e e l  k l e i n e  p r o e v e n . 
W a t  g e b e u r t  e r  a l s  w a t e r  g a a t  k o k e n ?  H o e  z i e t  e e n  v l a m  e r u i t ?  W a t  d o e t  s p e e k s e l  m e t  e e n 
b o t e r h a m ?  D e  l e e r l i n g e n  v e r w o n d e r e n  z i c h  d o o r  w a t  z e  z i e n ,  s t e l l e n  d a n  h u n  e i g e n  v r a g e n . 
Z e  v e r w e r k e n  h u n  e r v a r i n g e n  i n  e e n  v e r h a a l  m e t  t e k e n i n g e n .  A a n  h e t  e i n d  v a n  d e  o n d e r b o u w 
h e b b e n  z i j  e e n  m o o i ,  z e l f  g e m a a k t  n a s l a g w e r k  v o o r  d e  v a k k e n  B i o l o g i e  e n  N a S k .

De OSB heeft samen met Muziekcentrum Zuidoost (MZO) 
het voortouw genomen om voor alle jongeren van Zuidoost 
een jongeren Leerorkest te starten. Al geruime tijd was er be-
hoefte aan een vervolgleerorkest aansluitend op het succesvolle 
Leerorkest dat tot nog toe alleen in basisscholen draaide, een 
orkest speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Iedereen mag 
meedoen.De repetities zijn op de OSB. De dirigent, Wouter 
Hakhoff, is al een eind op weg om samen met de eerste 20 
orkestleden een eigen stuk te maken. Zoals gebruikelijk bij het 

Leerorkest werken we toe naar een aantal concerten. 
Het orkest repeteert elke maandagmiddag van 16.00-17.30 
uur op de OSB, Gulden Kruis 5, Amsterdam Zuidoost. 

Dit eerste jaar is deelname nog gratis.
Aanmelden bij: Kees Zonneveld (0611 410014), 
KeesZonneveld@openschoolgemeenschapbijlmer.nl 
Informatie:Martje Diemer, Coördinator Leerorkest 
(06300 84140) mdiemer@leerorkest.nl

Zwemles op de OSB
Sinds jaar en dag gaan de 1e klassen op werkweek in een 
watergebied, zoals bijvoorbeeld Terschelling. Ook de boven-
bouwklassen gaan vaak op werkweek in een gebied waar wa-
teractiviteiten een rol spelen. Zo zijn er in het verleden klassen 
gaan kanoën in de Ardennen of waterfietsen in het  Amster-
damse Bos, en als klassenactiviteit is zwemmen  uiteraard ook 
niet onbekend.  
Op de meeste bassischolen in Amsterdam wordt nog steeds 
zwemles gegeven. Dat sommige leerlingen op de middelbare 
school toch geen zwemdiploma hebben, kan verschillende 
redenen hebben: de leerling woont in een andere gemeente (in 
de omringende gemeenten wordt niet altijd zwemles gegeven),  
de leerling is pas in Nederland, of heeft op de basisschool door 
ziekte niet  kunnen zwemmen. De  OSB vindt dat ieder kind 
volwaardig moet kunnen meedoen. 
De zwemlessen worden gegeven door gediplomeerde zwemin-
structeurs die worden bijgestaan door geoefende assistenten. 
De lessen kosten  € 20,- voor een jaar en worden gegeven van 
begin november tot de meivakantie. 
Lillian Oosterhout

Davita Bensch: “op de 
OSB hoor je er altijd 
bij!”

Mijn OSB

7



8 9

8

 Meester Wim (1949) bena-
drukt zijn eerste woorden 
stuk voor stuk met verve. 
De OSB kent vele markante 
medewerkers, variërend van 
conciërge tot docent en een 
van die bijzondere docenten 
is meester Wim. Hij werkte 
op de OSB van 1977 tot 2008. 
Veel oud-leerlingen zullen 

OSB: ruim 40 jaar succesvol

De Kunstklas ‘temt de feeks’
van de voorstelling die zij 
diezelfde avond gingen zien. 
En dit keer was er wel dege-
lijk publiek. Alwin Pulinckx, 
een échte acteur van TA, zat 
in de zaal en gaf feedback op 
het spel van de leerlingen. 
Aan het eind speelde hij de 
scène zelf een paar keer en 
daarbij kreeg hij behoorlijk 
pittig tegenspel van enkele 
kunstklassers!  
‹s Avonds bezochten we met 
zijn allen de voorstelling ‹Het 
temmen van de feeks› van 
Toneelgroep Amsterdam. En 
‹onze Alwin› vonden de leer-
lingen natuurlijk het beste! 
De hele zaterdag en zondag-
ochtend werd door middel 
van dans, drama en muziek 
toegewerkt naar een eigen 
versie van dit eeuwenoude 

De OSB bestaat dit jaar 42 jaar, we blikken terug met Wim 
van Meegen, oud-docent wiskunde. “Op de OSB voelen 
leerlingen zich gekend, want de aandacht voor hen is altijd 
gemeend”.

Zondagmiddag, 14.00 uur. 
Waslijnen met wit wasgoed 
hangen kriskras door de 
anders op dit tijdstip verlaten 
hal van de OSB. Het publiek 
mag eindelijk naar binnen 
om te komen kijken. De 
kunstklas presenteert een 

eigen versie van Shakespeares 
‘De getemde feeks’ van To-
neelgroep Amsterdam (TA). 
Zou het ze gelukt zijn?  
Een weekend lang zijn de 
leerlingen van 4DD onder-
gedompeld in een zinderend 
theaterproject. Na enkele 

Afgelopen september gingen vijf OSB-leer-
lingen uit 5 havo en 6 vwo op studiereis naar 
Berlijn met Giving Back. De reis is één van de 
hoogtepunten van het tweejarige Giving Back 
programma. Samen met ruim twintig andere 
scholieren uit Amsterdam en Utrecht hebben 
ze zich verdiept in de rijke historie, cultuur en 
politiek van Berlijn. 
Op de heenreis maakten we een tussenstop 
bij wetenschapsmuseum ‘Phaeno’ in Wolfs-
burg. De leerlingen, waaronder Aisis Wartes 
uit 6VWO waren niet direct overtuigd: “Toen 
ik hoorde dat we naar Phaeno zouden gaan, 
slaakte ik even een zucht, nee hè dacht ik. Niets 
was minder waar, het was het leukste museum 
waar ik ooit ben geweest. Het museum deed 
mij denken aan een Nemo, maar dan niet voor 
kinderen. Er waren heel veel leuke dingen te 
doen zoals: een zwaartekracht huis bezoeken, 
een zes meter hoge vuurtornado bekijken, op 
een spijkerbed liggen en spelen met elektrische 
lading waardoor je een schok kreeg.”
Aangekomen in Berlijn waren de scholieren 
onder de indruk van het luxe hotel waar we 
verbleven. De eerste dag kregen we een rond-
leiding in en om het gigantische complex van 
het – normaal voor publiek gesloten – voorma-
lige vliegveld Tempelhof. ’s Middags gingen we 
naar Booz en Co, waar de leerlingen een pittige 

Studiereis Berlijn 
Giving Back

G i v i n g  B a c k  w i l  j o n g e  t a l e n t v o l l e  m e n s e n  d e  e x t r a  b a g a g e  a a n r e i k e n  d i e 
c r u c i a a l  i s  v o o r  h e t  k u n n e n  b e r e i k e n  v a n  e e n  s u c c e s v o l l e  m a a t s c h a p p e -
l i j k e  p o s i t i e .  D e  s t i c h t i n g  b e g e l e i d t  g e t a l e n t e e r d e  s c h o l i e r e n ( h a v o / v w o ) 
t u s s e n  v i j f t i e n  e n  a c h t t i e n  j a a r,  v a n  w i e  h e t  c a r r i è r e p e r s p e c t i e f  n i e t 
a a n s l u i t  b i j  h u n  n e t w e r k .

workshop kregen om meer inzicht te krijgen 
in de consultancy. Aisis: “Ik heb er ontzettend 
veel geleerd, omdat ik eigenlijk geen flauw be-
nul had wat een consultant eigenlijk doet. Een 
consultant geeft advies op problemen waar be-
drijven mee te kampen hebben. Deze proble-
men kunnen heel divers zijn, van economische 
aspecten tot aan ‘’hoe maak ik iets aantrek-
kelijker’’. Een consultant moet dus eerst altijd 
het probleem goed analyseren. Dat hebben 
wij ook moeten doen met een zaak die wij 
naspeelden. Het ging om Madurodam, omdat 
er zo weinig bezoekers kwamen. Wij moesten 
die situatie analyseren en uiteindelijk een 
oplossing bedenken. Het was best moeilijk, 
omdat je geneigd bent meteen een oplossing 
te zoeken, maar analyseren hoort ook bij het 
werk en dat moet zorgvuldig gedaan worden. 
Uiteindelijk mochten wij onze oplossingen, in 
het Engels, presenteren waarna men vragen 
mocht stellen.”
De derde dag stond vooral in het teken van 
de bijzondere historie van Berlijn. We werden 
rondgeleid langs de muur die Oost en West-
Berlijn ooit scheidde en brachten een bezoek 
aan de Topografie des Terrors, een fotomu-
seum waar de naziterreur van de jaren dertig 
en veertig van de vorige eeuw indrukwekkend 
wordt verbeeld. 
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voorbereidende lessen begon 
dit project op vrijdagmiddag 
met een exclusieve rondlei-
ding door de Stadsschouw-
burg van Amsterdam. Daar-
bij mochten zij zelfs even 
‘opkomen’ op het podium in 
de grote zaal om te ervaren 
hoe het voelt om daar te 
staan. Van deze kans werd 
dankbaar gebruik gemaakt 
en de ene na de andere solo 
werd voor een lege zaal 
uiteengezet. Na de rondlei-
ding kregen de leerlingen een 
workshop in een studio van 
TA. In kleine groepjes be-
reidden zij een scene voor uit 
het originele script van TA. 
Vervolgens werden de ver-
schillende versies van deze 
scene in de Rabozaal gepre-
senteerd in het toneelbeeld 

verhaal. De leerlingen hebben 
keihard gewerkt. Tijd voor 
pauze was er haast niet want 
zondagmiddag stonden alle 
ouders al voor de deur. 
De 30 minuten durende 
voorstelling was rauw, vrolijk 
en energiek. Er werd gerend, 
geschreeuwd, gedanst, gemu-
siceerd, gesmeten en gelachen. 
Het was hun verhaal geworden. 
Gelukt! 
Met rode gezichten van inspan-
ning en vol trots nemen de leer-
lingen het applaus in ontvangst. 
Het publiek was zo enthousiast 
dat we de voorstelling een week 
later nog voor alle collega›s 
mochten spelen. Een geweldige 
aftrap voor het examenjaar! 
 
Sanne Ruardi 
dramadocent

40
een nieuwe woonwijk: de 
Bijlmermeer. De eerste school 
voor voortgezet onderwijs 
moest een speciale school 
worden. Een school waar 
kinderen van alle gezindten 
elkaar konden ontmoeten. 
Er werd gekozen voor een 
onorthodoxe aanpak van de 
‘vrije tempo-werkwijze’, wat 
al echter na een jaar uit de 
hand liep. De docenten en de 
schoolleiding merkten dat 
het uiteindelijke doel: meer 
kansen voor iedereen, uitliep 
op juist méér prestatiever-
schillen. Na een onderzoek 
van het antroposofisch 
gerichte NPI werd de basis 
gelegd voor de huidige OSB, 
waarbij de ‘ontmoeting’ in 
de vorm van ‘de kring’ en 
de kleinschaligheid in de 
vorm van ‘kerngroepen’ - nu 
‘deelschool’ geheten - het 
onderwijs in projectvorm en 
de verlengde brugperiode de 
uitgangspunten vormden. 
Mede door de structuur 

van deze deelscholen en de 
vele vakken, die de mentor 
aan zijn groep gaf, kenden 
de docenten de namen van 
alle kinderen en voelden de 
leerlingen zich op hun beurt 
gekend”.
Later werd er ingehaakt op 
het Middenschoolproject. De 
eigen identiteit bleef echter 
altijd behouden. Docenten 
werden niet zomaar op de 
OSB aangenomen: 
“In mijn geval kwamen 
mensen verschillende keren 
kijken hoe ik lesgaf op de 
lagere school waar ik eerst 
werkte. Er werden hoge eisen 
aan de docenten gesteld: 
iedereen moest alle dagen op 
school aanwezig zijn, tot half 
vijf. Ook werden er vakantie-
dagen ‘opgeofferd’  voor de 
voorbereiding van het nieuwe 
schooljaar. Er werden veel 
eigen lessen in projectvorm 
ontwikkeld, zoals voor Ne-
derlands ‘De twaalf rovers’, 
voor aardrijkskunde ‘het 

zich hem herinneren als 
strikt, maar rechtvaardig. 
We spraken hem thuis in 
Amsterdam Noord, de plek 
vanwaar hij al die tientallen 
jaren, weer of geen weer, naar 
school fietste. 
Wim vertelt dat de wortels 
van de OSB terug gaan naar 
de jaren ’60. “Er kwam toen 

Europaspel’ en voor biologie 
‘Omgaan met elkaar’, zoals oud-
leerlingen met kinderen op de 
OSB zich nog wel zullen herin-
neren. De leerlingen waren met 
die projecten lang bezig. Soms 
wel wat te lang en misschien was 
er toen iets te weinig aandacht 
voor ’basics’? Ouders werden 
ook van meet af aan dicht bij de 
school betrokken, ze maakten 
deel uit van het klassenteam 
en docenten gingen regelmatig 
op huisbezoek. Ook creatieve 
vakken, huishoudkunde en veel 
sport werden bewust in het cur-
riculum opgenomen, omdat het 
uitgangspunt van de OSB altijd 
is geweest ‘aandacht voor hoofd, 
hart en handen’”.  
Al 40 jaar vormen genoemde 
uitgangspunten het succes van 
de OSB, of zoals meester Wim 
zegt: “De OSB wil voor de leer-
lingen een veilige thuishaven 
zijn, waar ze serieus genomen 
worden en van elkaar leren”. 

Rob Barkey
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We willen echter aller-
minst af van onze al 40 jaar 
beproefde methode waarin 
leerlingen van alle niveaus, 
van vmbo-b tot vwo, de 
eerste twee jaar samen in een 
klas zitten. Wij geloven sterk 
in de waarde van het soort 
leerlingen dat onze gemeng-
de klassen oplevert: sterke, 
zelfstandige en zelfbewuste, 
maar ook sociale mensen die 
in elkaar en zichzelf verschil-
lende talenten zien. Veran-
dering dus, met behoud van 
het goede. 

Onderwijs op maat
Vanaf het nieuwe schooljaar 
gaan we onze beproefde 
methode met een gemengde 
onderbouw aanpassen en 
uitbreiden. Dat betekent dat 
we in het tweede leerjaar al-
leen  tijdens de wiskunde en 
de  taallessen (Nederlands, 
Engels, Duits en Frans) gaan 
werken in drie verschillende 
niveaugroepen. Een groep 
voor leerlingen die werken 
op een vmbo b-k niveau,  een 
groep voor leerlingen die 
werken op een vmbo-tl/havo 
niveau en een groep voor 
leerlingen die werken op een 
havo-vwo niveau.  
Op deze manier proberen we 
het beste van twee werelden 
te verenigen: in de vakken 
waar leerlingen er profijt 
van hebben dat ze met alle 
niveaus samen leren en zich 
ontwikkelen, zit iedereen 
samen. In die vakken waar 
het nodig is dat vwo- en 
havoleerlingen intellectueel 
meer worden uitgedaagd en 
andere leerlingen meer be-
geleiding krijgen, krijgen ze 
apart les op eigen niveau.

Voor Engels krijgen alle 
havo- en vwo-leerlingen bo-
vendien een extra les Engels, 
waarin ze kennis maken met 
Fast Lane English en zich 
zo kunnen voorbereiden op 
een verzwaard programma 
Engels met een diploma dat 
toegang geeft tot Engelstalige 
en andere internationale 
vervolgstudies. 
De gemengde mentorklas 
blijft op deze manier, ook in 
het tweede leerjaar, de basis 
voor elke leerling. 

De voordelen van 
samen leren blijven 
bestaan
Daarmee blijft de OSB een 
brede schoolgemeenschap 

met uniek onderwijs.  
Dat we vast blijven houden 
aan een gemengde onder-
bouw, betekent dat leerlingen 
de kans krijgen om hun 
verschillende talenten te 
ontwikkelen. Tijdens deze ja-
ren met een bijzonder groot 
aantal verschillende vakken, 
brengen we natuurlijk kennis 
bij. Maar de emotionele, cre-
atieve en praktische talenten 
krijgen ook veel aandacht. 
Kinderen op de OSB leren 
werken met Hoofd, Hart en 
Handen. 
Bovendien krijgen leerlin-
gen in die twee jaar de tijd 
om op te stromen en door 
te stromen: in de creatieve 
vakken, tijdens gym en bij 

techniek en verzorging, blijven de 
kinderen met alle niveaus in de-
zelfde klas werken.  Dat geldt ook 
voor de sciencevakken, waar we 
werken met een eigen methode; 
het onderzoekend leren. Dit 
onderzoekend leren zorgt er voor 
dat elke leerling op zijn eigen 
niveau wordt aangesproken: zij 
leren immers steeds aan de hand 

Vernieuwing op de OSB
D e  w e r e l d  v e r a n d e r t  s n e l  e n  d e  O S B  v e r a n d e r t  m e e .  I n  N e d e r l a n d ,  m a a r  o o k  w e r e l d w i j d  w o r d t 
g e s p r o k e n  o v e r  h e t  g e b r e k  a a n  b r e d e  k e n n i s  b i j  e i n d e x a m e n l e e r l i n g e n .  M e t  h e t  o o g  o p  w a t 
u n i v e r s i t e i t e n ,  h o g e s c h o l e n  e n  m b o - o p l e i d i n g e n  v a n  h u n  s t u d e n t e n  v r a g e n ,  m a a r  o o k  i n  l i j n  m e t 
d e  v e r a n d e r e n d e  m a a t s c h a p p i j ,  p a s s e n  w e  o n z e  b i j z o n d e r e  m e t h o d e  i n  d e  o n d e r b o u w  a a n .  

Vanaf de tweede klas krijgen de leerlingen die dat 
willen, èn die er aanleg voor hebben, extra Engels: 
Fast Lane English (FLE). In deze lessen worden ze op 
verschillende Cambridge examens voorbereid. 
Ze nemen deel aan  internationale projecten en soms 
wordt  daarbij de hulp van ‘native speakers’ ingeroe-
pen. Elk jaar wordt er een studiereis naar Engeland 
georganiseerd. Op deze manier komt de taal echt tot 
leven. Onlangs volgden onze tweede klassers FLE  
de workshop” Breakfast with Big Wheel”. Docente 
Joanne Inglis reports:
 
It’s 9 a.m. on Friday November 2nd and we’re standing 
outside the music room waiting to be allowed in. A man in 
pyjamas is asking us what we ate for breakfast this mor-
ning.  Not long afterwards he gets up on a chair and tells us 
the results of his survey.  Almost everyone ate breakfast and 
someone had “hagelslag” on their bread. What’s that?
Then we go into the music room and Breakfast with Big 
Wheel begins. We learn the theme song, we learn that when 
the presenter, Ben, asks us if we want toast we all say: “Yes, 
with hagelslag!” and when he asks us what time it is we all 
tell him together. His assistant Peter keeps giving Ben tips 
on how to do things better.
Before long it’s time for the first part of the show: The 
Breakfast Quiz. Two teams are chosen from the audience 
and they dress up as a family so they can battle against 
each other to complete their English breakfast board and 
it’s a close race! In the end the Allonsey family wins by 
answering the last question correctly. The Eenhoorn family 
blamed their dog for not running fast enough to  honk the 
horn. 
After the quiz there is Naomi the weather expert and a few 
commercials for Washo. We also have a Mystery Guest  and 
together we guess who he is by asking questions. The final 
part of the show is a segment with Mr. Fit who gives some 
expert tips on a variety of sports. For example, people who 
play tennis should hit the ball back over the net.  Thanks, 
Mr. Fit! Then Mr. Fit has a challenge for four of our stu-
dents: Get into your gym shorts and t-shirt while holding 
a glass of water – but don’t spill any! It’s hilarious to watch 
them and in the end it’s close, but Ryan wins. 
Ben and Peter put on a really good show for us and the 
FLE students are a great audience. It’s almost like being on 
a real English television show!  So, what did you have for 
breakfast?

Joanne Inglis 
FLE teacher

2FLE Goes 
Breakfast with 
Big Wheel

Wij treden op de OSB al veertig jaar buiten de gebaande paden van 
het onderwijs. Graag laten we u zien dat we in onze eigenwijze 
houding steun krijgen van belangrijke mensen in het onderwijs. 
Zoals Robbert Dijkgraaf, jarenlang een toonaangevend natuur-
wetenschapper, en nu directeur bij het instituut voor Advanced 
Study bij Princeton, een van internationaal meest vooraanstaande 
Amerikaanse universiteiten. 

Wat hij in een recent interview, in het blad van de VO-raad (de 
landelijke organisatie voor VO-scholen) zegt past zo goed bij onze 
visie op gedifferentieerd, uitdagend en creatief onderwijs, dat we 
ze u graag meegeven. In onze eigen lesmethodes halen we de stof 
naar de praktijk, in opdrachten waarbij kinderen de vrijheid krijgen 
om vanuit hun eigen talenten naar antwoorden te zoeken. Omdat 
wij weten: les geven gaat om jongeren, om pubers, die verleid en 
gestimuleerd moeten worden. Robbert Dijkgraaf: 
“De docent heeft een hele grote gereedschapskist nodig met 
verschillende instrumenten. De methode van vroeger, waarbij er 
bij wijze van spreken met maar één hamer op steeds dezelfde plek 
wordt getimmerd, werkt niet. Doe de dingen divers. Leer met taal 
de woordjes en maak ook een film, of schrijf een toneelstuk. Ik zie 
het aan mijn eigen kinderen: als bijvoorbeeld de Franse taal met 
muziek wordt verbonden, wordt het leren er niet alleen leuker 
op, maar onthouden ze het geleerde ook beter. Wat voor de ene 
leerling werkt op het ene moment, hoeft natuurlijk niet voor al-
lemaal te werken; daarom moet je als docent al die gereedschappen 
gebruiken. Iedere leerling heeft zijn eigen logica en dat is het beste 
argument voor een docent om continu te vernieuwen. Zo blijft hij 
de leerlingen voeden en doet zelf nieuwe inspiratie op.” 

van de vragen die zij zelf stellen 
bij proeven en experimenten.  
Onderzoek heeft laten zien dat 
juist bij dit zelfstandige, onder-
zoekende leren, samenwerken 
en samen leren belangrijk is. Het 
daagt leerlingen uit om te laten 
zien wat ze kunnen. 

Samen leren vereist 
structuur
De OSB-werkwijze combineert 
een duidelijke structuur – zo 
belangrijk voor alle leerlingen, 
van brugklas tot eindexamen-
jaar –  met samenwerken en 
samen leren in kleine groepjes. 
Iedere les start in de kring, 
waarin leerlingen hun vaste plek 
hebben. Dit moment is voor 
instructie, een presentatie, een 

klassengesprek. Daarna 
gaan leerlingen samen en 
zelfstandig aan het werk in 
de zogenoemde tafelgroepjes 
van vier leerlingen. 

Beoordelen is bege-
leiden: ons nieuwe 
rapport
Om te zorgen dat onze 
leerlingen op alle fronten 
slagen hebben wij een nieuw 
rapport ontwikkeld en in 
praktijk gebracht. Dit nieuwe 
rapport geeft goed weer 
hoe de vorderingen op al 
die gebieden zijn: feitelijke 
vorderingen rond vakresul-
taten, het sociale gedrag in 

de groep en de individuele 
ontwikkeling van een kind. 
In de onderbouw geven we 
nog steeds geen cijfers, omdat 
we de totale ontwikkeling 
van leerlingen (het resultaat 
en de leer- en sociale hou-
ding) in beeld willen brengen 
en om ‘het cijferen achter de 
komma’ te vermijden.  Onze 
nieuwe rapporten bieden 
alle betrokkenen – ouders, 
leerlingen en docenten - goed 
inzicht in hoe het gaat. Leer-
lingen krijgen complimenten 
en waarschuwingen en een 
beperkt aantal concrete 
aanwijzingen waar ze aan 
moeten werken. We houden 
hiermee vinger aan de pols 
en kunnen op tijd bijsturen 

als het minder goed verloopt.

Voorbereiden op de 
toekomst
Het gaat niet alleen om de 
vraag wie zijn de nieuwe 
leiders van de wereld zul-
len worden, maar ook wie 
onze huizen bouwen in de 
toekomst, onze kinderen 
opvoeden en onderwijzen, 
onze zieken en ouderen zul-
len verzorgen.  
Wij weten niet hoe de toe-
komst er uit komt te zien, 
we weten wel dat we onze 
leerlingen moeten voorberei-
den op een wereld in ontwik-
keling. Met onze methode, 

zoals hierboven uitgelegd, 
doen we dit door leerlingen 
uit te rusten met zelfver-
trouwen en zelfstandigheid. 
Met kennis, vaardigheden en 
diploma’s, en met zin voor 
burgerschap. Met aandacht 
en verantwoordelijkheid voor 
hun omgeving en,  niet in de 
laatste plaats, met levenslust.  
Met onze methode slagen wij 
er in om iedere leerling met 
een diploma dat bij hen past, 
van school te laten gaan. Wij 
leiden jonge mensen op die 
hun eigen keuzes kunnen 
maken, die bewust leren en 
daardoor overwogen zelfbe-
wust doorstromen naar een 
vervolgstudie en hun plek in 
de maatschappij. 
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In zes lessen zijn de leerlingen van 4Fvwo 
bezig geweest om de wiskundige sym-
metrie in hun leefomgeving te zien. Na 
herhaling van de theorie over symmetrie 
en asymmetrie, hebben leerlingen in 
groepjes een product gemaakt. Wiskunde 
was hierbij de basis voor creativiteit. Er 
werden door alle groepjes verschillende 
materialen gebruikt om objecten te ma-
ken. Dit leverde onder meer een huisje op 
van hout en een  ruimteschip van metaal.
     Deze lessen wiskunde en kunst 
zijn een voorbereiding op de nieuwe 

Symmetrische kunst
W i s k u n d e  e n  k u n s t :  e e n  b i j z o n d e r e  c o m b i n a t i e .  I n  j u n i  2 0 1 2  h e e f t  k l a s  4 F v w o  e e n  p r o j e c t  v a n  d e 
c u l t u u r w e r k p l a a t s  g e d a a n  w a a r  w i s k u n d e  e n  k u n s t  s a m e n  k w a m e n .  S e b a s t i a a n  S t e l l i n g w e r f,  s t u d e n t 
l e r a r e n o p l e i d i n g  w i s k u n d e  a a n  d e  H o g e s c h o o l  v a n  A m s t e r d a m  ( H v A ) ,  m a a k t e  d e  l e s s e n s e r i e  b i j  d i t
 p r o j e c t .  H e t  d o e l  h i e r v a n  w a s  o m  r u i m t e l i j k e  s y m m e t r i e  t e  o n t d e k k e n  e n  t e  h e r k e n n e n .  V a n u i t  d e
 O S B  w a r e n  S h a r o n  C a l o r  ( d o c e n t e  w i s k u n d e )  e n  A n n e t t e  A s s e n d e l f t  ( d o c e n t e  C K V )  b e t r o k k e n .

exameneisen van het vak wiskunde 
C in 2015. Wiskunde C hoort bij het 
CM-profiel (cultuur en maatschappij).  
Vanaf 2015 is het de  bedoeling dat de 
wiskunde meer aansluit bij de specifieke 
kenmerken van het CM-profiel om het  
zo aantrekkelijker en toegankelijker  
te maken voor leerlingen. In de eind-
examen eisen staat dat leerlingen met 
wiskunde C verschillende ideeën over 
wiskunde moeten gebruiken bij beel-
dende kunst en cultuur.  
     Sharon Calor is enthousiast: ”Het 

In de huiswerkklas kunnen leerlingen in alle rust huiswerk 
maken in de voor de leerling vertrouwde leeromgeving. In de 
huiswerkklas zijn vrijwilligers aanwezig, die de leerlingen een 
steuntje in de rug geven als ze vastlopen. Zij kunnen bijvoor-
beeld een som uitleggen, of de leerling helpen met het begrij-
pen van een stuk tekst. Het is echter geen bijles en er is ook 
geen hulp als een leerling leer- of gedragsproblemen heeft. 
 
De huiswerkklas vindt elke dins-, woens- en donderdag 
plaats in de studiezaal bovenbouw. Op dinsdag is de huis-
werkklas van 14.30 – 16.30 uur. Op woens- en donderdag 
van 15.30 – 17.30 uur. Onderbouw leerlingen kunnen op de 
dagen van de huiswerkklas om 14.30 uur al terecht. Inschrij-
ven kan het hele jaar door, middels een inschrijfformulier en 
het betalen van € 20,-- borg. De borg wordt na uitschrijving 
terugbetaald. 
De belangrijkste regel is, dat een leerling naar de huiswerk-
klas komt om huiswerk te maken. Daarnaast dient een leer-
ling respectvol om te gaan met personen en met het  materi-
aal. Als een leerling ziek is, moet deze zich via de e-mail van 
de huiswerkklas ziekmelden. Als een leerling zich niet tijdig 

Huiswerkklas: 
Samen huiswerk maken

afmeldt, of zonder opgave van reden afwezig is, wordt per keer 
€ 5,-- van de borg ingehouden. Algemene e-mail: 
huiswerkklas@openschoolgemeenschapbijlmer.nl

Mirjam Brugts, coördinator huiswerkklas/mediathecaris 
Okke Bosgra, administratie 
Inge Lieveld, begeleider Studiezaal Bovenbouw 

Reacties van leerlingen uit 4 vwo:
“Deze lessenserie heeft mijn ogen geopend 
om de symmetrie in de wiskunde van een 
totaal ander perspectief te bekijken. 
Dit zal mij heel lang bij blijven.”

was een buitenkans om dit project te 
doen. Deze opdrachten slaan een mooie 
brug tussen wiskunde en kunst. En de 
uitwisseling tussen vakdocenten is pure 
winst.” 
Op 3 november presenteerde Sebastiaan 
Stellingwerf met Sharon Calor en An-
nette Assendelft de lessenserie voor de 
Nederlandse vereniging van wiskunde-
leraren. Er was zoveel belangstelling dat 
ze een extra workshop hebben gegeven. 

Manon van der Garde
“…geleerd hoe je een figuur moet 
maken, hoe je nadenkt over stevig-
heid, nooit over nagedacht dat het zo 
moeilijk was, theorie wel interessant 
en maken van figuur leuk.”

“Lastig, leuk, gevarieerd en leerzaam. 
Fleurt wiskunde op.”
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Timon:“Nadat ik mijn Bachelor Psychologie had behaald, 
ben ik overgestapt naar Sociologie, -  de Engelstalige Master 
Migration and Ethnic Studies. Voor mijn afstudeerscriptie heb 
ik destijds onder meer onderzoek gedaan op de OSB. In die 
tijd was het debat over de multiculturele samenleving gaande, 
waarin mensen etnisch of religieus gecategoriseerd werden. 
Ik wist al uit eigen ervaring, onder meer op de OSB, dat dit 
niet klopt met de werkelijkheid, en was benieuwd hoe dit bij 
jongeren zelf werkte. Hoe kijken zij naar zichzelf?  
Leerlingen uit verschillende klassen op de OSB heb ik een 
vragenlijst gegeven waar tien keer ‘Ik ben…..”stond.  Ik vroeg 
hen om die zinnen aan te vullen met min of meer stabiele ken-
merken van henzelf.. Dus bijvoorbeeld wel “ ik ben dikwijls 
vrolijk”  maar niet “ik ben moe”. Het bleek dat maar een heel 
klein aantal leerlingen zichzelf op een etnisch/religieuze ma-
nier identificeerde  (bijv. ik ben moslima, ik ben een Ghanees); 
in de meeste gevallen ging het over compleet andere zaken, 
algemeen menselijke voorkeuren, persoonlijke karaktertrek-
ken, hobby’s. Vervolgens heb ik toen ook een paar maanden 
meegelopen met een  tweede klas om dit nader te onderzoeken 
door de kinderen te observeren en met hen te praten. Weer 
bleek dat het hele multiculturele debat geen enkele rol speelde 
in hoe de leerlingen zichzelf zagen. De overeenkomsten bleken 
veel groter dan de verschillen. Ik denk dat dit het mooie is van 
de OSB – er is zoveel diversiteit dat niemand buitenstaander is. 
Een mooiere voorbereiding op de toekomst is er bijna niet!”
De positie van jongeren (de toekomst van onze samenle-
ving, tenslotte) blijft hem boeien. ‘Nu ben ik bezig aan mijn 
proefschrift. Ik onderzoek de rol van talentontwikkeling in 
het jongerenwerk, en met name het belang van rolmodellen. 
Een rolmodel of voorbeeldfiguur, of het nu je ouders zijn, een 

T i m o n  R a v e n  i s  3 0  j a a r.  I n  2 0 0 0  b e h a a l d e  h i j  z i j n  V W O - d i p l o m a  o p  d e  O S B ,  n u  i s  h i j  a f g e s t u d e e r d 
s o c i o l o o g  e n  w e r k t  h i j  a a n  e e n  p r o m o t i e o n d e r z o e k  o p  d e  U n i v e r s i t e i t  v a n  A m s t e r d a m .

Gesprek met een oud-leerling

sportheld, een rapper of een leraar, is van groot belang in de 
ontwikkeling van iedereen. Een rolmodel is het levende bewijs 
dat dingen mogelijk zijn. Leraren zijn zich er niet altijd bewust 
van dat ook zij belangrijke rolmodellen zijn, al is het maar in 
een enkel aspect van hun functioneren, hun vakkennis of de 
manier waarop ze omgaan met leerlingen. Een rolmodel hoeft 
niet één persoon te zijn. “
Naast dit alles blijft er niet veel tijd over voor Timons grootste 
hobby: muziek maken en produceren. Vorig jaar heeft hij bij 
OSB-Breed een cursus ‘beats maken’ gegeven. Gedeeltelijk in 
het kader van zijn onderzoek, maar ook omdat hij het gewoon 
leuk vindt.
Samen met zijn broer Milan en een vriend vormt hij het pro-
ductietrio ‘RavenBros’. Ze hebben hun eigen studio in Zuidoost 
en zijn al een paar keer zeer succesvol gebleken. Ze wonnen de 
Grote Prijs van Nederland twee keer, eerst met MO en Brakko 
en het jaar daarna met oud-OSB’ers ‘Dret en Krulle’.  En dit 
jaar kwamen ze met hun eigen act ‘Free Quincy’ tot in de halve 
finale. 

Timon is nog altijd blij dat hij op de OSB heeft gezeten. ‘Toen 
ik ging studeren was ik één van de weinige studenten die iets 
meer ervaring had met cultureel diverse groepen, en daardoor 
had ik veel minder last van vooroordelen die de blik van veel 
andere studenten bepaalden. Ik had het gevoel dat ik veel min-
der ‘verzuild’ aan mijn studie begon dan leerlingen van veel 
andere scholen. Het interculturele karakter van de OSB geeft 
leerlingen een voorsprong in de diverse samenleving van nu. 
Mooi toch?” 

Annemieke Duyvendak

roti lunch!) in verleden en heden niet alleen aangehoord, 
maar ook zelf vier dagen lang meegemaakt en uitgewis-
seld. Kortom, een heel bijzondere ervaring voor onze gasten, 
maar zeker ook voor onze leerlingen: een ervaring van onze 
gezamenlijkheid in Europa. Dankzij de geweldige inzet van 
onze deelnemende leerlingen, enthousiaste ouders en collega’s 
was deze uitwisseling een groot succes! En voor de leerlingen 
ontstonden misschien wel vriendschappen voor het leven…

Jos van den Bongaardt
OSB  T.I.M.E. coördinator

Enkele reacties van OSB leerlingen:
Het is super leerzaam om met mensen uit andere lan-
den culturen te delen. 

De Engelsen en Romeinen hebben veel kunnen leren 
over Amsterdam, van oude geschiedenis tot nu. Ook is 
het goed voor je Engels om de hele tijd in het Engels te 
praten. 

Ik vind het leuk dat zij ook over hun manier van leven 
vertelden. 

Door veel musea, monumenten en plaatsen te bezoe-
ken in Amsterdam begrijpen ze hoe Amsterdam een 
beetje in elkaar zit en zat. 

Van 15 tot en met  18 oktober waren buitenlandse leerlingen 
te gast op de OSB voor de internationale uitwisselingsbijeen-
komst met onze Comenius partnersscholen: de Scuola G.C. 
Belli uit Rome en de KEHS (King Edward High School for 
girls) uit Birmingham. Vorig jaar bezochten onderbouwleer-
lingen en docenten van de A-deelschool Rome, samen met 
leerlingen van KEHS en volgend jaar staat Birmingham op 
het programma. 
Dit jaar was er een programma van vier dagen in Amster-
dam. De leerlingen uit Rome en Birmingham logeerden bij 
OSB-leerlingen thuis. Zij hadden van te voren met elkaar 
gemaild.  

Breed programma
In de ochtend volgden onze gasten samen met OSB-leerlin-
gen lessen, workshops en presentaties op school (o.a. Amster-
dam op de kaart vanaf de Gouden Eeuw, Nask, Astronomie 
in het Planetarium, Drama, een zonnewijzer (Ring Dial) ma-
ken en M&M, als voorbereiding voor de museum- en stads-
bezoeken). En in de middag bezochten we gezamenlijk het 
Paleis op de Dam, NeMo, Artis en het Scheepvaartmuseum. 
We hebben ook  een historische stadswandeling/ speurtocht 
gemaakt, waarbij je in internationaal gemixte groepen je weg 
moest vinden met behulp van een kaart en kompas in het 
Amsterdam van de Gouden Eeuw. Een tweede historische 
stadswandeling ging van de Hermitage aan de Amstel en de 
Synagoge, via de grachtengordel en het Amsterdam Museum, 
langs  souvenirwinkels en Bloemenmarkt naar het Museum-
plein. Ter plekke improviseerden de leerlingen en docenten 
korte presentaties. We hebben optimaal gebruik gemaakt van 
de historische rijkdom van de stad om buitenschools te leren. 

Bijzondere ervaringen
De Comeniusprojecten hebben als voordeel dat er steeds 
Engels wordt gesproken. Door dit project maken onze gasten 
ook kennis met het onderwijs op de OSB: onze bijzondere 
werkwijze, onze heterogene groepen, actieve doe-lessen, 
verschillende beginkringen, bijzondere vakken en voorzie-
ningen. Daarnaast hebben ze de rijke historie van Amster-
dam, onze cultuur en (eet-)- gewoonten (pancake party en 

COMENIUS 
T.I.M.E. 
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“Al sinds de basisschool wist ik dat ik dokter wilde worden. 
Met dat in mijn achterhoofd heb ik altijd al mijn pijlen op dat 
doel gericht en ondanks dat bij de determinatie in de derde 
HAVO werd aangeraden heb ik stug doorgewerkt  en doorge-
zet op VWO. 
Ik heb geluk gehad dat ik na het eindexamen direct ingeloot 
werd voor de studie geneeskunde aan de UVA in het AMC. 
In de laatste twee jaar van de studie geneeskunde word je 
co-assistent. Je bent dan een beginnend dokter die altijd 
onder supervisie staat van een volleerde dokter en je loopt 
op bijna alle verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis 
stage. In die tijd doe je ervaring op en probeer je te ontdekken 
wat voor soort dokter je wilt worden. In die periode dacht 
ik dat ik chirurg wilde worden maar wist niet goed wat voor 
chirurg.
Uiteindelijk ben ik in maart 2009 afgestudeerd en ging ik 
op zoek naar een baan. Omdat ik mijn richting nog niet had 
gevonden, ben ik eerst via een uitzendbureau in het AMC een 
half jaar onderzoekscoördinator geweest op de onderzoeks-
afdeling van de Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Daarop ben 
ik mijn eerste echte baan begonnen als dokter op de hartchi-
rurgie in het Onze Lieve Vrouwe Gastenhuis te Amsterdam. 
Het voornaamste dat je dan doet, is zorgen voor patiënten 
na een hartoperatie op een verpleegafdeling en de Intensive 
Care, maar je opereert ook zelf mee. Ik heb ook al meerdere 
harten vastgehouden en voelen kloppen tegen mijn hand. Ik 
gebruikte mijn tijd daar om meer ervaring op te doen en te 
ontdekken wat ik nu wilde worden. 

Ik kwam er achter dat ik het chirurgisch vak wel leuk vind 
maar dat ik er niet echt een klik mee had. Toch heb ik wel 
mijn roeping gevonden door al mijn tijd in de operatiekamer.  

S e b a s t i a a n  d e  We e  i s  2 9  j a a r  e n  w o r d t  a n e s t h e s i o l o o g .  Z i j n  e i n d e x a m e n j a a r  w a s  2 0 0 1  e n  h i j  m a a k t e 
d e e l  u i t  v a n  d e  e e r s t e  l i c h t i n g  t w e e d e  f a s e  v w o  e n  h i j  h e e f t  t w e e  d i p l o m a ’s  b e h a a l d :  N T  e n  N G . 

Bij elke operatie heb je namelijk een anesthesioloog nodig. Die 
brengt een patiënt volledig in slaap voor de operatie en zorgt 
tijdens de operatie dat bijvoorbeeld de bloeddruk van een 
patiënt goed blijft en dat een patiënt via een machine beademd 
wordt omdat die dat dan tijdelijk niet zelf kan. Je moet als 
anesthesioloog goed tegen stress kunnen en over speciale 
vaardigheden beschikken zoals het inbrengen van een be-
ademingsbuis in de luchtpijp of een grote infuusnaald in een 
slagader. In die rol kon ik mezelf helemaal vinden en ben toen 
bij collega anesthesiologen stage gaan lopen. En nu heb ik ook 
een opleidingsplaats gevonden: ik begin 1 januari 2013 aan  
de opleiding  voor anesthesioloog in het Leids Universitair 
Centrum (LUMC)’ die  ongeveer vijf jaar duurt. Dat betekent 
dat ik 35 jaar ben wanneer ik klaar ben als specialist. Dit is een 
redelijk lange weg maar het is het wel waard. 

Als voorbereiding heeft de OSB een belangrijke rol gespeeld op 
verschillende manieren.
Ik heb veel geleerd over biologie, scheikunde en natuurkunde, 
wat belangrijk is voor de geneeskunde, maar ook zelfstandig 
studeren, wat heel belangrijk is op een universiteit.
Zo heb ik ook leren discussiëren en overleggen doordat ik 
jaren lid ben geweest van de leerlingenraad en medezeg-
genschapsraad. Ik heb bijvoorbeeld hard gestreden voor de 
kluisjes die de school nu heeft. Maar wat het belangrijkste 
voor mij is geweest op de OSB, is het plezier dat ik heb gehad. 
Plezier in de les, plezier met de leraren maar vooral plezier met 
nieuwe vrienden. Deze vriendschappen hebben tot op de dag 
van vandaag nog stand gehouden.
Wat ik de OSB-leerlingen als advies zou willen mee geven: heb 
plezier op school, maak nieuwe vrienden en kijk vooruit. Hoe 
cliché het ook klinkt, als je je best doet en je doel niet uit ogen 
verliest, ligt de wereld voor je open.”

Sebastiaan de Wee

Mijn OSB

Bericht van een oud-leerling

Tingli Ravenstein: “met 
OSB-breed kun je kiezen 
wat bij je talent past!”

Sinds afgelopen schooljaar is het OSB een samenwerking aangegaan 
met Stichting Champs on stage.
        Champs on stage laat leerlingen op een leuke manier 
kennis maken met werken!
Een uniek programma gericht op loopbaan oriëntatie voor 
leerlingen in het derde en vierde jaar van het VMBO. 
Leerlingen krijgen de kans om onder professionele begeleiding 
kennis te maken met het bedrijfsleven en hun mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt. 
        Tijdens workshops en rollenspelen op school stimuleert 
Champs on Stage de leerlingen om zijn of haar talenten te 
ontdekken. Ze leren hoe ze hun interesses kunnen koppelen 
aan beroepen en werkzaamheden. Daarnaast leren de leer-
lingen solliciteren en hoe ze zich moeten opstellen richting 
een werkgever. Vervolgens wordt deze kennis in de praktijk 
gebracht. Samen met de leerlingen en school gaat Champs on 
Stage op zoek naar goede en passende stageplaats. Tijdens de 
stage ervaren de leerlingen hoe het is om hele dagen te werken 
en wat hij/zij daarin wel en niet leuk vindt. Dit is belangrijk 
voor hun zelfvertrouwen, de overgang naar het volgende 
schooljaar en hun studiekeuze. Na de stageperiode is er een 
reflectie moment in de klas en zullen de leerlingen een presen-
tatie over hun stage geven. 
       Afgelopen schooljaar is Champs on Stage gestart met de 3e 
klas ICT onder leiding van de bevlogen mentor Rob Barkey. Na 
een succesvol programma gedraaid te hebben is er dit jaar een 
vervolg met klassen 3DA, DC en DE. Karin Bongenaar, advi-
seur van Champs on stage, is erg enthousiast over de leerlingen 
en de betrokkenheid van de mentoren en overige docenten.
De stageperiode gaat er binnenkort weer aankomen en we 
hopen van harte dat het voor elke leerling weer een leuke en 
leerzame ervaring wordt!

I n f o r m a t i c a
In de HAVO-VWO kun je het vak informatica kiezen. Maar 
wat is informatica eigenlijk en wat kun je ermee doen? De 
informatica zorgt ervoor dat veel processen in de samenleving  

geautomatiseerd  afgehandeld kunnen wor-
den. Geld pinnen, de OV-chipkaart, mobiele 
telefonie en het internet, ze zijn niet meer 
weg te denken uit het dagelijkse leven.

Het project Mens-Machine Interactie (MMI) 
op het vwo.
In het MMI-project is een variëteit aan 
werkvormen te zien. Een team leerlingen 
krijgt bijvoorbeeld de opdracht een PDA 
(personal digital assistent ) voor een  hotel te 
ontwikkelen. Dat is een applicatie  waarmee 
de hotelgasten eenvoudiger en sneller een 
beeld krijgen van de faciliteiten van het ho-
tel. Op deze wijze hoopt men dat klanten een 
volgende keer weer kiezen voor dit hotel.

        Het groepje van Jade uit 6 vwo koos Caesar’s Palace 
Hotel in Las Vegas waarvoor ze een Hotel Pass-app gingen 
ontwikkelen. 
De hotelgast  ontvangt bij aankomst de HotelPass-app; met 
daarop de reserverings-gegevens voor zijn verblijf. Gegevens 
over de hotelkamer, de code van het elektronisch slot en de 
andere info over het hotel zijn op deze wijze meteen beschik-
baar. Een aangenaam verblijf in het hotel kan beginnen
        De leerlingen bestuderen eerst de theorie en gaan dan 
ontwerpen. Er is een analysefase, een ontwerpfase, een 
presentatie van het ontwerp, een ontwerpfase van de App, de 
testfase van de App en de uiteindelijke werking op de mo-
biel. Een complex geheel maar bijzonder actueel en praktisch 
toepasbaar.
Hein Butteling, docent informatica

S c h r i j f s t e r  M e l  W a l l i s 
d e  V r i e s  o p  d e  O S B !
Jeugdboekenschrijfster Mel Wallis de Vries heeft de OSB be-
zocht. Derde en vierdeklassers mochten in de theaterzaal naar 
haar verhaal luisteren. In de lessen Nederlands hebben we ter 
voorbereiding een boek van haar gelezen en een boekverslag 
gemaakt. Ook hebben we affiches gemaakt en op het internet 
informatie over de schrijfster gezocht.
“Mel liet de trailer zien die is gemaakt voor haar nieuwe boek 
‘Klem’. Aan het eind van haar bezoek gingen we nog een quiz 
doen over boeken en films. De winnaar van de quiz kreeg 
een gesigneerd boek van Mel. Ik vind dat het een leerzaam 
uur was en dat ze hartstikke leuk kan vertellen. Nu ik zo dit 
bezoek heb gehad, denk ik er wel over om haar nieuwe boek 
te kopen”. (Daphne)
“Ze is een spontane vrouw met leuke verhalen. Ze deed totaal 
niet uit de hoogte en de sfeer was fijn. Ze heeft gesigneerde 
kaartjes uitgedeeld en we mochten met haar op de foto. 
Ook heeft ze contact met een aantal leerlingen op Facebook 

over de komende audities voor de verfilming van haar boek 
‘Vals’. Kortom, het was een geslaagd en inspirerend bezoek”. 
(Hadidja)
“Onze klas bleef achter om met haar op de foto te gaan en een 
handtekening te vragen. De foto’s staan op Facebook en Mel 
heeft er zelf op gereageerd”. (Linde)
Klas 4DD

16



18 19

Dochter Belle (20)
Ik ben naar de OSB gegaan omdat mijn 
basisschoolleraar dacht dat het een 
school voor mij was. Hij had door dat 
ik nog een beetje ouder moest worden 
voordat ik het vwo aan kon. Op een an-
dere school had ik niet de kans gekregen 
om te wennen en had ik de instroom 
naar het vwo niet gehaald. 
Wat ik leuk vond aan het onderwijs op 
de OSB, is dat je de vrijheid kreeg om 
zelf heel veel rare eigen projecten te 
doen. Vooral bij het science-onderwijs 
was het idee dat je alles mocht uitzoe-
ken. Je hoefde je niet te laten beperken 
door de materialen die er in de school 
waren. 
Het lukte niet altijd, maar in de basis 
mocht je alles willen weten. Ik heb daar-
door een paar hele toffe en eigenzinnige 
projecten gedaan, zo heb ik voor mijn 
profielwerkstuk weken besteed aan het 
uitbroeden van eendeneieren.  
Maar ook in de andere lessen kregen 
we de ruimte om zelf creatieve oplos-
singen te bedenken. Ik heb echt gemerkt 
dat leraren op de OSB graag hun eigen 
methodes en opdrachten verzinnen. 
Op een gegeven ogenblik moesten we 
zo‘n standaard boekverslag schrijven, 
maar ik wilde veel liever echt met een 
schrijver praten. Dus toen heb ik Her-
man Koch geïnterviewd, dat mocht ook. 
Een andere keer heb ik voor een Engels 
boekverslag met camera‘s van de afde-
ling natuurkunde een live nieuwsuitzen-
ding opgevoerd.  
Ik ben nu een tweedejaars student 
Algemene Sociale Wetenschappen aan 
de Universiteit van Amsterdam. Ik 
merk dat ik beter kan presenteren dan 
de andere studenten, dat ik heb geleerd 
om op andere manieren mij te uiten en 
mijn ideeën te laten zien. Dat is echt een 
voorsprong.  

Vaak krijgen we op de OSB meerdere kinderen uit dezelfde families. Zo ook Belle en Tyl. 
Ze kunnen allebei heel wat vertellen over het vwo-onderwijs op de OSB. Maar ook hun moeder, 
Brigitte, heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met de school. 

Brigitte van der Sande
Mijn dochter Belle koos er acht jaar 
geleden voor om na de basisschool naar 
de OSB te gaan. Twee jaar geleden ging 
mijn jongste zoon Tyl ook. Ik heb de 
OSB vanaf het eerste bezoek een super-
leuke school gevonden. Fijne sfeer, licht. 
Het is een eind fietsen vanuit de Jor-
daan, waar we wonen. Maar daaraan 
kleeft meteen het grootste voordeel. 
Mijn beide kinderen zijn opgegroeid 
in een in principe witte omgeving 
met hoogopgeleide en internationaal 
georiënteerde mensen om zich heen. 
Op de OSB konden (en in het geval van 
Tyl, kunnen) mijn kinderen een VWO 
opleiding volgen, zonder steeds in dat 
zelfde kringetje rond te draaien. 
Belle had altijd al een heel open instel-
ling, maar ik denk dat de OSB haar 
sociale talenten heeft ontwikkeld. Ze 
kan zich goed presenteren en kan met 
heel veel mensen gemakkelijk omgaan. 
Die gemengde onderbouw: ik snap niet 
dat het niet op alle scholen zo gedaan 
wordt! Bij Tyl merk ik dat hij minder 
verlegen wordt door de momenten in 
de kring, waarmee de lessen starten. Je 
kunt je op zo’n moment niet verstop-
pen, het dwingt mensen om zich uit te 
spreken. 
Ik maakte me bij Belle wel eens zorgen 
of het niveau wel hoog genoeg was, ik 
had het idee dat haar algemene kennis 
maar heel minimaal was. Nu Tyl in de 
tweede klas zit, merk ik dat de school 
een intellectueel veel meer stimulerend 
programma is gaan volgen. Tyl krijgt in 
de gewone lessen meer diepgang, maar 
kan zich ook uitleven in extra projecten 
als het Fast Lane English. Zijn opleiding 
vind ik eigenlijk best wel stevig. Als ik 
alleen al kijk naar hoeveel huiswerk hij 
maakt, ik denk dat hij wel tien uur per 
week er aan zit. 

Zoon Tyl (13)
Ik voelde me gelijk thuis op de OSB. Het 
is leuk dat je hier met zo veel verschil-
lende mensen in een klas zit. Ik woon 
in het centrum van Amsterdam, in de 
Jordaan. Op de OSB leer ik kinderen 
kennen die je daar niet gelijk zo veel ziet 
rondlopen.
Ik sport veel, ik doe aan judo en honk-
bal. Op de OSB is veel aandacht voor 
sport en word je ook geholpen als je 
daar serieus mee bezig wil zijn. Vorig 
jaar, toen ik een selectieweek had voor 
honkbal, mocht ik lessen missen (en 
later inhalen) om daar aan mee te kun-
nen doen.
Ik vind geschiedenis interessant en ik 
vind het leuk om andere mensen en cul-
turen te leren kennen. Daarom doe ik 
aan veel projecten van de OSB mee die 
worden georganiseerd na school. Zoals 
het Comeniusproject, daarbij ga je op 
uitwisseling met kinderen uit bijvoor-
beeld Italië en Engeland.
Deze week kwamen er kinderen uit 
Rome bij mij thuis logeren, daar heb ik 
de hele week mee opgetrokken, ik heb 
ze de stad laten zien en we zijn naar het 
museum geweest. Hun Engels was niet 
zo goed als dat van mij en mijn klas-
genoten, maar ik heb wel veel van ze 
geleerd over hun geschiedenis en hun 
leven. Het was een hele leuke week.

Met havo/vwo-advies: 
prima op je plek op de 
OSBNa de herfstvakantie is OSBbreed weer 

volop gestart. OSBbreed is de naam 
waaronder de brede school binnen de 
OSB vorm krijgt en waarbij talentont-
wikkeling en het ontdekken van nieuwe 
interesses centraal staan. We bieden de 
leerlingen na schooltijd extra activi-
teiten aan op het gebied van kunst en 
cultuur, sport en spel, talen en ICT. Een 
heleboel leerlingen blijven na schooltijd 
nog gezellig op school om deel te nemen 
aan één van de vele clubs. Een aantal 
cursussen wordt afgesloten met een 
eindpresentatie voor publiek. Op gebied 
van kunst en cultuur wordt onder meer 
aangeboden: breakdance, Hiphop, So 
You Think You Can Dance, fotografe-
ren, zang, brassband, verhalen schrijven, 
koken, freerunning, Spaans, theater, en 
astronomie. Op gebied van sport wordt 
onder meer het volgende aangeboden: 
badminton, bootcamp, fitness, klim-
men, tafeltennis, vechtsportmix, vol-
leybal, zaalvoetbal en zwemmen.

Tafeltennis
Tafeltennis is sinds dit schooljaar een 
onderdeel van OSBbreed. Het is een 
leuke sport, die je én individueel én in 
teamverband (dubbelen) kunt beoefe-
nen. Voor de sport heb je naast sport-
kleding eigenlijk alleen een batje, een 
balletje en een tafel nodig. Ook speel je 
altijd indoor. 
Bij deze sport komt het aan op behen-
digheid: voetenwerk, reflexen en beweeg 
je alle delen van je lichaam. De school 

OSBbreed
succesvol gestart

kent één landelijke jeugdkampioen, 
Max Koopman; De OSB-pupillen, die 
op dit moment de sport beoefenen, 
zijn aardig op weg om het hun trainer 
moeilijk te maken.  
Op de foto zijn ze op drie halve tafels 
bezig om de spreidingstechniek te 
beoefenen. Op deze manier kunnen 
drie leerlingen tegelijkertijd intensief 
samenspelen.

Koken
Ook dit jaar kunnen leerlingen weer 
koken bij OSBbreed. Leerlingen zijn 
enthousiast over deze gezellige en leer-
zame cursus. De leerlingen wordt onder 
meer banketbakken geleerd. 

Dhiraj Bihari, klas 1B1 : “Ik zit op de 
OSB omdat ik het een leuke school 
vind. Het is leuk om met verschillende 
culturen in de klas te zitten. Er zijn 
super leuke vakken zoals techniek en 
Engels, en ook minder leuke vakken 
zoals Nederlands. Het is ook een spor-
tieve school, na schooltijd zijn er genoeg 
activiteiten die je beoefenen. Ik heb ook 
voor de OSB gekozen omdat het een 

grote school is, en twee kantines.
Ik heb voor koken bij OSBbreed gekozen 
omdat het me leuk leek om mijn eigen 
eten te eten en beter te worden in koken. 
Het is heel leuk we hebben tot nu toe 
veel lekkere dingen gemaakt.” 
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