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50 leerlingen schitteren
in de opera PAGLIACCI 
Op 27, 28 en 29 oktober speelden en zongen 50 leerlingen van 4DD en 5FD de opera PAGLIACCI 
in het Westergastheater. Vanaf de première voorstelling wisten we het zeker: Het is gelukt!
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Enkele reacties van 
de leerlingen:
 

“Ik vond het super-
leuk jongens! Een tijd 
om nooit te vergeten.”

(tegen medespeler:) 
“Wat jij in een jaar 
hebt bereikt, is zo 
mooi!”

“Ik ga de andere klas 
wel echt missen. 
Wel raar dat een 
schoolproject ons zo 
bij elkaar bracht.”

“Ik ben zo trots op 
ons!”

“Het was supermooi 
en ik heb er heel veel 
van geleerd.”

Ruim een jaar lang werd er toegewerkt naar deze 
voorstelling. Tijdens de kunstvaklessen werd er 
gezongen, gedanst, geacteerd en met poppen 
gespeeld. Maar liefst twee keer gingen we een 
week naar Antwerpen om daar de voorstelling in 
elkaar te zetten. Het was een intensieve repetitie-
periode.

Onze eigen muziekdocent Modeste Breukers 
bewerkte de originele opera van Ruggero Leonca-
vallo voor onze leerlingen tot een voorstelling van 
een uur. Een enorme klus. Onder de muzikale 
begeleiding van Charles Hens, regie van Tjyying 
Liu en zijn assistente Franziska Menge werd de 
opera met de leerlingen ingestudeerd.

Maar het was niet altijd makkelijk. De lat lag hoog. 
Een klassieke opera (“opera, wat moet ìk daar-
mee??”) met ingewikkelde zangpartijen en in 
ouderwetse taal. Zingen en acteren tegelijk en 
dan ook nog met een levensgrote pop in je hand; 
het leek een onmogelijke taak. En om voluit te 
zingen ten overstaan van je eigen èn een andere 
klas, daar is een behoorlijke dosis lef voor nodig! 
De leerlingen hadden er maar weinig vertrouwen 
in dat dit een succesvolle ervaring zou worden.

Want dat was het doel: het opdoen van een 
positieve ervaring door te zingen en te acteren in 
een opera; uitstijgen boven het niveau van je 
eigen verwachtingen en daarmee het gevoel van 

eigenwaarde vergroten. Dat is waarom project-
coördinator Peter van den Heuvel dit plan ooit 
bedacht. En of dit doel behaald zou worden, dat 
was wel even spannend.

Maar toen kwam de week van de voorstellingen. 
Ineens was alles daar: het orkest, het decor, de 
kostuums, de belichting; allemaal in een echt 
theater! Het plaatje werd compleet. De leerlingen 
begonnen te geloven in het eindresultaat en in 
hun eigen aandeel daarin. De première ging 
fantastisch! En dat gevoel werd nog eens versterkt 
door alle positieve reacties van het publiek, dat 
verrast was door het totale spektakel en in het 
bijzonder door de zangkwaliteiten van de solisten. 

Julian Bocciardo (hij heeft al de naam van een 
Italiaanse operazanger) zong en speelde de 
sterren van de hemel. Zelfs door de spanning van 
het spelen voor een publiek met een zaal vol 
leerlingen van de OSB liet hij zich geen moment 
uit het veld slaan. Maar ook de andere solisten en 
het koor wisten het publiek te overtuigen, met als 
climax de allerlaatste voorstelling. Het was een 
daverend succes! We zijn heel trots op onze 
leerlingen en we hopen dat zij deze ervaring nog 
lang zullen koesteren.

Sanne Ruardi
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Als ouder en als toekomstige leerling laten we jullie graag kennismaken met de bijzondere wereld van 
de OSB, een school voor iedere leerling met al zijn/haar mogelijkheden, interesses en kwaliteiten. Onze 
twee-jarige onderbouw voor alle niveaus, geeft ieder kind de kans om zich te ontwikkelen tot het niveau 
dat past en te ontdekken wie hij/zij is en wil worden. 

Zien is geloven: deze Palet kan niet een persoonlijke kennismaking met de OSB vervangen. Het beste is om 
naar de school te komen, te praten met de docenten en het gebouw zien en voelen. Toch willen we u 
vertellen over de vele pluspunten van de OSB met als belangrijkste focus: iedereen voelt en weet zich als 
leerling én als ouder gehoord en gezien, iedereen kan uit het rijke aanbod van vakken en activiteiten en 
de heel eigen werkwijze van alles ontdekken, leren en doen. 

Deze Palet biedt weer een rijk aanbod van wat er op de OSB te doen en te beleven valt. Wat je kunt 
verwachten in de eerste twee jaren van de heterogene onderbouw en daarna in de bovenbouw van vwo, 
havo of vmbo. In de onderbouw werk je in de les samen en ook steeds op je eigen niveau. In de tweede 
klas volg je bepaalde vakken in een groep die is ingedeeld op jouw niveau.

Naast de gewone lessen biedt de OSB een rijk aanbod aan extra’s, zoals:
- Fast Lane English en het daarbij behorende Cambridge examen
- extra ondersteuning in taal en rekenen
- het OSB-leerorkest
- een scala aan sportieve en culturele activiteiten via ons OSBbreed programma

Lees wat de OSB nog meer bijzonder maakt: onze werkwijze  waar je samen werkt en leert en tegelijkertijd 
je eigen leerstijl en tempo ontdekt en ontwikkelt. De persoonlijke begeleiding van mentoren maakt de 
overgang van de basisschool naar de middelbare school makkelijker.  Samen met de docenten in je 
deelschool kijken we wat je aankunt. 

De OSB is trots op wat we zijn en wat we doen. Iedere dag doen we er alles aan de school meer te laten zijn 
dan het halen van een diploma. Kom  naar de open dag of een van de open avonden en overtuig jezelf. 
En maak gewoon een afspraak als je deze dagen niet kunt of als je nog vragen hebt. We laten je graag alle 
pluspunten van de OSB zien: De Amsterdamse school van nu. 

Saskia Grotenhuis, bestuurder/directeur

palet Welkom op de OSB
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 2  Interview

Hoe verliep je tijd op de OSB?
In 1999 ben ik in de tweede klas bij Esther Touw terecht 
gekomen nadat ik eerst een jaar op het Montessori 
Lyceum Amsterdam (MLA) had gezeten. De klas waar ik in 
kwam was al een jaar samen maar iedereen deed erg z’n 
best om me in de groep op te nemen. Na een leuk jaar 
waarin ik veel vrienden had gemaakt kwam ik in de 
havo-klas van Martin Mirck terecht. Naast mijn diploma 
(EM/CM) heb ik ook aan deze drie jaar veel vrienden en 
herinneringen overgehouden. Omdat ik nog niet wist wat 
ik wilde gaan studeren, heb ik van het schoolbestuur 
toestemming gekregen om mijn vwo te halen. Ook deze 
klas waar ik in terecht kwam -de mentorklas van Snejana 
Stambolova- was al een jaar bij elkaar. Hier heb ik twee 
jaar ingezeten waarna ik mijn vwo-diploma (EM/CM) 
gehaald heb.
Ik heb nog met veel klasgenoten contact via Facebook en 
twee jaar terug hebben we met onze havo-klas zelf een 
10-jarig jubileum georganiseerd. Binnenkort doen we met 
de vwo-klas hetzelfde.

Ik heb altijd erg genoten van mijn tijd op de OSB, zowel 
tijdens als nadat ik er weg was. Achteraf gezien hebben de 
multiculturele en respectvolle sfeer een hele positieve 
invloed op me gehad en daar ben ik heel trots op. Met de 
docenten had ik overwegend een goede band en ook met 
m’n klasgenoten klikte het goed. Mijn mooiste herinnerin-
gen zijn de werkweken naar Brugge en Maastricht en de 
barmhartigheid van wijlen Werner de Haan. Bij Snejana en 

Yves van Kempen (oud-docent Nederlands) kom ik nog 
geregeld over de vloer en veel van mijn vrienden hebben 
een OSB-verleden.

Wat doe je nu?
Ik ben werkzaam als docent op de techniekopleiding 
Engineering, Design & Innovation van de Hogeschool van 
Amsterdam. Een hele andere richting dan waar ik een 
diploma voor had behaald, inderdaad. Een aantal jaar na 
mijn afstuderen kwam ik erachter dat ik techniek heel erg 
leuk vond. Ik ben toen natuurkunde en wiskunde gaan 
bijspijkeren en toegelaten tot dezelfde opleiding als waar 
ik nu werkzaam ben.

Ik had van te voren nooit gedacht dat ik techniek en 
onderwijs zo leuk vond als ik het vind, maar ik geef met 
veel plezier college aan mijn studenten en begeleid 
daarnaast onze CleanMobility-projecten. Dit zijn projecten 
waarbij tweedejaars studenten energiezuinige voertuigen 
bouwen waarmee ze deelnemen aan internationale 
wedstrijden.

Naast mijn werkzaamheden aan de Hogeschool van 
Amsterdam volg ik momenteel een tweejarig Master-
traject aan de Universiteit Leiden met de naam Media-
technology met de bedoeling om mijn kennis van techno-
logieontwikkeling verder te verbreden.

Snejana Stambolova

Interview oud-leerling:      
Laurens van Mulukom (29)



Wij zijn in het schooljaar 2013-2014 begonnen met een pilot ‘Vreedzame school’ met als doel de rust 
binnen de school te doen wederkeren. Nu twee jaar later lijkt het langzaam maar zeker zijn vruchten 
af te werpen. Leerlingen doen enthousiast mee en vragen steeds wanneer de volgende activiteit is. 
Een belangrijke voorwaarde is dat er een veilige sfeer is binnen de groep.

De Vreedzame school is een onderdeel van het mentorprogramma  in de tweejarige onderbouw op 
de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Het doel is om leerlingen een stem te geven en hen actief aan 
te spreken op hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de 
samenleving.

We willen leerlingen leren op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen, construc-
tief conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en de gemeenschap. Verder 
leren ze een open houding aan te nemen tegenover de verschillen tussen mensen en volgens welke 
principes onze democratische samenleving is ingericht. Hiermee bieden wij de leerlingen niet alleen 
een veilige en prettige leeromgeving en het gevoel dat ze zichzelf mogen zijn. Ze ervaren ook dat het 
uitmaakt dat ze er zijn, dat ze “er toe doen”.

De Vreedzame School is opgebouwd uit een aantal lessen of activiteiten bestaande uit drie modules 
die in de eerste twee leerjaren  aan bod komen. Deze modules zijn: een positieve groep, omgaan met 
conflicten en kritiek en open staan voor verschillen.

Jennifer van Randwijk

Vreedzame School  

Nayanna Neblett:
Mijn naam is Ayanna en ik zit in 4FE. Ik ben nu al vier jaar 
een mini-mediator. Vanaf de eerste klas werd ik gevraagd 
door mijn mentor om mini-mediator te worden. We 
kregen een training waarbij we verschillende rollenspellen 
met elkaar deden. Na de training werden de meest 
geschikte leerlingen uitgekozen tot mini-mediator. 
Een mini-mediator helpt leerlingen bij het oplossen van 
conflicten. Zodra er een conflict is worden wij opgeroepen 
door een docent om een mediation te doen. Per media-
tion  gaan er twee mediators rond de tafel met de leerlin-
gen. Het is hierbij de bedoeling dat wij als mediators het 
gesprek leiden en de leerlingen uiteindelijk met elkaar in 
gesprek gaan en gezamenlijk tot een oplossing komen. 
Mijn ervaringen met mediation is dat ik soms meemaak 
dat leerlingen geen respect voor elkaar hebben en het 
probleem groter maken dan het is. Ik merk wel dat deze 
gesprekken  vaak nut hebben en dat het belangrijk is dat 
dit op school wordt gedaan.

Sam van Blokland :
Sinds dit jaar ben ik mediator en ik vind het erg leuk. 
Mediation is een gesprek tussen 2 mediators en 2 leer-
lingen. Tijdens een mediation gesprek wordt het pro-
bleem besproken en goed geluisterd naar de 2 verhalen. 
De leerlingen komen daarna samen tot een oplossing 
waar ze het samen mee eens zijn. Op dit gesprek wordt er 
dan nog een vervolgafspraak gemaakt om te kijken of de 
mediation geholpen heeft, anders beginnen we weer van 
voor af aan. Ik ben mediator geworden doordat mijn 
mentor vond dat ik dat best wel zou kunnen worden en 
het mezelf ook erg aansprak. Ik had mezelf ingeschreven 
en dat hield dan in dat je 10 maandagen of dinsdagen een 
cursus van 2 uur kwam volgen. Tijdens die cursus leerde je 
veel theorie dat je later ook ging toepassen in oefenge-
sprekken. Je leerde bijvoorbeeld hoe je zo’n gesprek moet 
voeren en wat je moet regelen voordat zo’n gesprek 
ingezet kan worden. Ik vond het soms best lastig omdat je 
veel moest onthouden in een keer, en het natuurlijk erg 
van belang is dan ook nog toe te passen in een gesprek. 
Toch vind ik het erg leuk mediator te zijn.

De

Mediaton

Ayanna

Sam
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Wat er ook gezegd wordt over rekenen, goed kunnen rekenen 
is van belang voor de toekomst van iedere leerling, los van 
wat die leerling later gaat doen. Daarom willen we dat iedere 
leerling op zijn eigen niveau met een voldoende resultaat 
voor de rekentoets op zijn diploma de school verlaat.

Rekenen wordt op de OSB in combinatie met wiskunde 
gegeven en de wiskunde docent is ook rekendocent. Daar-
door krijgt rekenen niet alleen aandacht in de rekenles, maar 
ook tijdens de wiskundelessen.

Via een programma van diagnostische toetsen volgen we de 
ontwikkeling van het rekenniveau van de leerlingen. In de 
eerste klas is de eerste diagnostische toets rond september. 
Daarna vindt ieder jaar in de onderbouw aan het eind van het 
jaar een niveaubepaling plaats om de ontwikkeling te kunnen 
volgen. Leerlingen die moeite hebben met rekenen worden 
intensiever gevolgd en begeleid.

Voor leerlingen die minder goed kunnen rekenen of een 
achterstand hebben, starten we na de herfstvakantie in 
leerjaar 1 een bijlesprogramma na schooltijd. Voor leerlingen 
met blijvende ernstige rekenproblemen (waaronder dyscal-

culie) wordt specifiek vastgesteld welke andere ondersteu-
ning de OSB nog kan bieden naast bijlessen. Bij deze leerlin-
gen wordt ook vastgesteld wat de hulpmiddelen zijn die deze 
leerlingen mogen gebruiken bij rekentaken.

In leerjaar 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het niveau 2F. 
De vmbo-leerlingen doen in de derde klas de rekentoets op 
2F niveau. Voor degenen die de rekentoets niet voldoende 
afsluiten, kunnen in de 4e klas alsnog de toets goed afronden.

De havo/vwo-leerlingen groeien in leerjaar 3 door naar het 3F 
niveau. Ook zij doen in het voorexamenjaar de rekentoets met 
de mogelijkheid voor een herkansing in het examenjaar. Voor 
vwo-ers telt het examen mee met het examenresultaat, voor 
vmbo en havo vooralsnog niet, maar het cijfer komt wel op 
het diploma te staan. 

Met dit rekenprogramma wil de OSB bereiken dat iedere 
leerling zijn rekentoets succesvol kan afronden, maar veel 
belangrijker, dat de leerling de rekenbagage meeneemt die 
hij of zij in zijn latere leven nodig heeft. 

Hans Wesseling

Meer dan drie jaar zijn de jongens en de meisjes nu al bij 
elkaar. Zij maken muziek, zij worden vrienden van elkaar, 
zij kunnen lekker keten soms en vooral het op tournee zijn 
met de hele club is wat het allerleukste wordt gevonden. 
Niet alleen leerlingen van andere middelbare scholen, 
ook leerlingen van basisscholen zitten inmiddels in het 
orkest. Je kunt echt al zien waar het naar toe gaat: een 
heus jeugdorkest in de Bijlmer!

Laatst speelden ze op de dag van de 1000 culturen midden in 
de Bijlmer. In een grote tent, veel publiek, veel leuke reacties. 
Het is opvallend hoe de jonge musici zich in het openbaar 
gedragen: als echte podiumdieren. Hoe leuk is het om op een 

podium te staan met je instrument. Hoe leuk is het dat je met 
muziek een zo gezellige en inspirerende middelbareschooltijd 
hebt. Je ziet dat leerlingen in een orkest een heuse persoon-
lijke groei doormaken. In een orkest word je blij en trots.

Er is heel hard gewerkt aan een topconcert. Het ‘Leerorkest’ 
bestond immers tien jaar op 19 november. Dat is gevierd in het 
Bijlmerparktheater. Veel concerten zullen nog volgen en 
wellicht gaat het orkest ook weer op tournee naar het buiten-
land. En wie het nog niet weet: het orkest kan nog steeds 
nieuwe muzikanten gebruiken!

Kees Zonneveld

Rekenen op de OSB

OSB Leerorkest ZO  in de lift
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Ruim een derde van de leerlingen deed voorgaande jaren 
mee aan activiteiten van OSBbreed: leerlingen uit  verschil-
lende klassen leren elkaar kennen, terwijl zij met elkaar 
mooie dingen doen en maken. De lessen worden gegeven 
door professionele docenten. Het sportgedeelte is opge-
zet in samenwerking met het Topscore programma van de 
gemeente Amsterdam.

Het OSBbreed jaar wordt in stijl afgesloten! Elk voorjaar 
laat het kunst en cultuur gedeelte van OSBbreed flink van 
zich horen door de theaterzaal een hele dag te vullen met 
dans, muziek, theater en poëzie. Dan stroomt de hele 
school uit om te komen kijken.

We doen dit jaar ook weer mee met het Rozentuinfestival. 
Alle kunst en cultuur disciplines kunnen hieraan deel-
nemen. Ze strijden tegen andere scholen uit Amsterdam 
om de beste performance. 

De sporters binnen OSBbreed sluiten het jaar af met 
wedstrijden en toernooien tegen andere scholen van 
Amsterdam. Als sportiefste school van Nederland moeten 
we de eer natuurlijk hoog houden!

OSBbreed is bedoeld voor iedereen, boven of onderbouw, 
gevorderd of beginnend. (Oud)leerlingen van de OSB 
werden o.a. al fado-zangeres, acteur bij de Toneelgroep 
Amsterdam, balletdanser, professioneel voetballer en vele 
andere leerlingen hebben van hun talent hun beroep 
kunnen maken, mede dankzij OSBbreed.

Modeste Breukers

OSBbreed

Na schooltijd sluit de OSB niet meteen haar deuren: 
leerlingen kunnen zich na het laatste lesuur op allerlei 
activiteiten storten als theater, dans, koken, muziek 
maken, schilderen, voetballen, badminton, tafeltennis 
en nog veel, veel meer!

OSBbreed



De huiswerkklas
De huiswerkklas op de OSB is er om leerlingen huiswerk te 
laten maken, in alle rust en in de vertrouwde leeromge-
ving. In de huiswerkklas zijn vrijwilligers aanwezig, die 
leerlingen een steuntje in de rug geven als ze vastlopen. 
Zij kunnen bijvoorbeeld een som uitleggen of de leerling 
helpen met het begrijpen van een stuk tekst. Maar het is 
geen bijles en er is ook geen hulp als een leerling leerpro-
blemen of gedragsproblemen heeft.

Deelnemen
De huiswerkklas is drie dagen per week in de Studiezaal 
Onderbouw. Op dinsdag van 14.30 – 16.30 uur; op woens-
dag en donderdag van 15.30 – 17.30 uur. Onderbouwleer-
lingen kunnen op de dagen van de huiswerkklas om 14.30 
uur al terecht. 
Deelnemen aan de huiswerkklas kost niets en leerlingen 
kunnen het hele jaar door beginnen. Inschrijven doe je 
door een inschrijfformulier in te vullen en € 20,- borg te 
betalen. De borg wordt na uitschrijving terugbetaald.

Regels
Er zijn een paar regels. De belangrijkste is dat een leerling 
naar de huiswerkklas komt om huiswerk te maken. 
Leerlingen moeten respectvol omgaan met andere 
leerlingen en vrijwilligers en met het  materiaal. Een 
leerling die ziek is, moet zich via de e-mail van de huis-
werkklas ziekmelden. Als een leerling zich niet tijdig 
afmeldt of zonder opgave van reden afwezig is, wordt per 
keer € 5,- van de borg ingehouden.
Algemene e-mail: huiswerkklas@openschoolgemeen-
schapbijlmer.nl

Huiswerkbegeleiding voor bovenbouw havo/vwo 
leerlingen
De huiswerkbegeleiding voor bovenbouw havo/vwo 
leerlingen is dit jaar nieuw. Deze vindt elke schooldag 
plaats van 15.30-17.30 uur plaats in de studiezaal boven-
bouw. Leerlingen worden door hun mentor aangemeld. 
Docenten kunnen hun leerlingen voor een van te voren 
afgesproken periode aanmelden voor de huiswerkbege-
leiding. De studiezaalbeheerder van de Studiezaal Boven-
bouw helpt de leerlingen op weg, hebben leerlingen 
specifieke vragen over een vak, zal een docent aanwezig 
zijn voor extra uitleg aan de leerling. De huiswerkbegelei-
ding is gratis.

Huiswerkbegeleiding door De Studietuin
De studietuin is een particulier initiatief. Tegen een 
gereduceerd tarief kunnen leerlingen van de OSB op dins-, 
woens- en vrijdag op school begleid worden door de 
medewerkers van De Studietuin. De kosten zijn € 15,00 per 
begeleidingsdag, met een minimum van twee begeleidin-
gen per week. Meer informatie op de website van De 
Studietuin http://www.destudietuin.nl/op-locatie/
open-schoolgemeenschap-bijlmer/.

Mirjam Brugts

Huiswerk-
begeleiding opde OSB
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Okke Bosgra, vaste begeleider van de huiswerkklas
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de OSB

De Jonge Jury: 
lekker lezen en stemmen 
De Jonge Jury is een landelijk project van scholen samen met bibliotheken en boekhandels, waar de OSB 
al vele jaren aan meedoet. Met de Jonge Jury dagen we eersteklassers uit om lekker te lezen en met dat 
leesplezier ook iets te gaan doen: het beste boek kiezen, een recensie schrijven, de feestelijke prijsuitrei-
king van het winnende boek bijwonen of meedoen aan het voorleesproject. 

Verkiezing van het mooiste boek
De Jonge Jury start na de herfstvakantie. Je geeft je op in de bibliotheek en kiest een aantal geselecteerde 
jeugdboeken om te lezen tussen oktober en februari. Eind februari breng je met alle lezers van De Jonge 
Jury lezers je stem uit op je favoriete boek. Daar maak je een kort verslag van, dat ook in je leesdossier op 
school komt. Zo werk je meteen 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 prijsuitreiking is een groot spektakel in Utrecht, waar ook altijd een aantal leerlingen van OSB naar 
toe mogen.  Er is van alles te doen: een boekenmarkt, een workshop schrijven en tekenen, interviews met 
de schrijvers en veel muziek van bekende popgroepen. Als je van lezen houdt, is dit je kans om je lieve-
lingsschrijver aan te prijzen en misschien wel te ontmoeten.

Poëzieproject
In samenwerking met de School der Poëzie maken alle 
tweede klassers hun eigen gedicht. De vakken Neder-
lands,  Beeldend en Techniek werken samen aan dit 
project.
Onder leiding van een didactische dichter gaan de 
leerlingen aan de slag. Gezamenlijk maken ze kennis met 
gedichten. Iedere leerling schrijft een eigen kladversie 
van zijn/haar gedicht. Deze ronden zij in een gesprek met 
de dichter af.

Nadat het gedicht af is, maken de leerlingen een wissel-
lijst bij Techniek.  Tenslotte brengen ze bij Beeldend de 
sfeer die het gedicht oproept, in beeld. 
Dit kan figuratief zijn, maar ook abstract. Alle gedichten 
worden verzameld en door een deskundige jury beoor-
deeld. Uit iedere klas worden vijf gedichten genomineerd 
voor de finale. Tijdens de afsluitende poëzierevue dragen 
alle genomineerde leerlingen hun gedichten op in “Het 
Theater van het Woord” in de Openbare Bibliotheek.

Mirjam Brugts

Voorleeswedstrijd Read2Me
Gekoppeld aan het Jonge Jury 
project organiseert de Openbare 
Bibliotheek de voorleeswedstrijd 
Read2Me voor alle brugklassers van 
het voortgezet onderwijs. Op de 
OSB doen we hier zeker aan mee. 
De eerste fase van de wedstrijd is 
dat onze Jonge Jury lezers een 
stukje voorlezen uit hun favoriete 
boek en daarmee uitmaken wie 
onze school mag vertegenwoordi-
gen in de Amsterdamse voorlees-
competitie. In maart neemt onze 
schoolwinnaar het op tegen de 
winnaars van de andere scholen, 

Creatief met taal 



 8  Dubbelinterview

(vmbo-B / onthouden)
Katja van der Wal (53) geeft sinds 2004 biologie. Bart Ongering (33) geeft 
sinds 2008 Engels. Ze vinden het erg belangrijk dat leerlingen op de OSB 
zichzelf kunnen zijn. Daarom proberen ze hun lessen zo te geven dat elke 
leerling kan leren op het niveau dat het beste bij hem of haar past. Dat 
noemen we ‘differentiëren’. Daarin herken je vast het Engelse woord 
‘different’, dat ‘verschillend’ betekent. En natuurlijk is elke OSB-leerling 
uniek en dus verschillend. Behalve die ene natuurlijk.

(vmbo-K / begrijpen)
Waarom vinden jullie dat differentiëren zo belangrijk?
Bart: ”Elke klas is weer verschillend. Niet alleen in de onderbouw, maar ook 
in de bovenbouw. Als je allemaal 4 havo of 3 vmbo-kader achter je naam 
hebt staan, wil dat niet zeggen dat je allemaal op dezelfde manier leert. Of 
dat je overal even goed in bent. De één is supergoed in Engels, maar vindt 
wiskunde heel moeilijk, en bij de ander is het precies andersom. In Neder-
land is het alleen zo geregeld dat je niet per vak op een bepaald niveau 
eindexamen kan doen. Dus bijvoorbeeld Engels op vwo en wiskunde op 
vmbo-T. In heel veel andere landen is dat heel normaal.  Maar op de OSB 
letten we gelukkig al wel veel op de verschillen in talenten in de jaren voor 
het eindexamen.”
Katja: “De OSB heeft een lange traditie van goed kijken naar de individuele 
leerling. Hier is niemand een nummertje. Tot een paar jaar geleden schreef 
elke docent voor elke leerling een A4’tje vol met individuele tops en tips, 
vier rapporten per schooljaar. Een mooi idee, maar erg veel werk. Als je vijf 
klassen hebt, zijn dat al 500 A4’tjes per jaar.”

(vmbo-T / toepassen)
Wat betekent dat differentiëren nou in de praktijk? Hoe kan je als docent 
in je eentje een klas van 27 leerlingen elk op hun eigen niveau en manier 
laten leren? 
Bart: ”Dat is ook moeilijk. Dat kan bijvoorbeeld door extra uitleg te geven 
in een kleinere binnenkring. Maar vooral probeer ik de leerlingen zoveel 
mogelijk zelf eigenaar te laten worden van hun leerproces. Zij moeten het 
snappen, zij moeten het doen. Op individuele schaal bied ik verschillende 
mogelijkheden aan. In mijn lokaal staat een kast met daarin extra werk op 
hun eigen niveau. Maar ik stimuleer ze ook om eens niveau hoger te 
proberen. En doordat ik ze goed probeer te leren kennen, kan ik ze ook 
beter uitdagen.”
Katja: “En differentiëren is ook heel belangrijk in het groepsproces. Niet 
voor niets hebben we op de OSB in alle klassen de kring en groepsopstel-
ling. Dat zorgt er fysiek voor dat je met elkaar moet werken. We zijn 
geneigd om te denken in de ladder basis-kader-theoretisch-havo-vwo, 
maar er gebeurt zoveel meer dan alleen de harde (toets)resultaten, zeker 
ook bij de creatieve vakken. Als je briljant bent in biologie, maar het niet 
kan overbrengen of presenteren op anderen die het niet direct snappen, 
heb je toch nog wat te leren van elkaar. De kunst voor de docent is om een 
‘leersfeer’ te creëren waar dit goed werkt. Idealiter leren leerlingen uit 
nieuwsgierigheid, niet ‘omdat het moet van de meester.’ Of juf.”

 Differentiëren kun je leren
Dubbelinterview Bart Ongering en Katja van der Wal

Dit stuk zelf is ook gedifferentieerd, en wel op 
twee manieren. Ten eerste het taalgebruik. Elke 
nieuwe alinea is een treetje moeilijk wat betreft 
woordenschat en zinsbouw. Ten tweede is de 
zogenaamde Taxonomie van Bloom erin 
verwerkt. Dat is een manier om kennis- en 



(havo / analyseren)
Werkt het eigenlijk goed, dat hele gedifferentieer? Wat zijn de voorde-
len, wat zijn de nadelen?
Katja: “We zijn natuurlijk al bijna 45 jaar continu aan het bekijken en 
analyseren wat we doen op de OSB. De afgelopen jaren is er (onder invloed 
van landelijk onderwijsbeleid) meer focus gekomen op de (eindexamen)
resultaten. Ook de OSB wil natuurlijk graag goede resultaten, maar we 
willen niet dat dit ten koste gaat van de verschillen en ons streven om de 
leerlingen niet te snel te compartimenteren. Sinds onderzoek aantoont 
hoe lang leerlingen (en hun hersens!) nog doorontwikkelen, gaan er ook 
landelijk steeds meer stemmen op om het beruchte ‘keuzemoment’ 
(niveau en/of pakket) zoveel mogelijk uit te stellen – wat we dus al jaren 
doen op de OSB. Toch was het een verstandige beslissing om de tweede-
klassers beter voor te bereiden op de veranderingen in de derde, niet 
alleen met de niveaugroepen, maar ook met het aanbieden van een vak als 
economie voor vmbo-B, -K en -T. Dan weten de leerlingen veel beter waar 
ze (niet) voor kiezen.”
Bart: “Ik was eerst wel sceptisch over de invoering van de niveaugroepen in 
de tweede klas met Aanbod op Maat, juist vanwege de dreiging van 
minder heterogeniteit. Tot nu toe lijkt dat erg mee te vallen en is het juist 
soms beter mogelijk om te focussen op de verschillen binnen een nive-
augroep. Waarom lukt het de ene T-leerling wel, en de andere niet? Het 
heeft ook nog wel wat nadelen. Je creëert toch twee klassen: mentorklas 
en niveaugroep. Maar met name de verbeterde uitwisseling tussen boven-
bouw en onderbouw heeft veel goeds gebracht. Doordat meer docenten 
in onder- en bovenbouw lesgeven wordt de school meer een geheel.” 

(vwo / evalueren-creëren)
Tot slot: hoe zien jullie de toekomst? Wat kunnen we verbeteren?
Katja: ”Vooropgesteld dat we al op veel scholen vooruitlopen, valt er 
natuurlijk nog genoeg te verbeteren. Slim gebruik van digitaal materiaal 
kan echt veel opleveren en leerlingen heel gericht verder helpen. We 
moeten ook onze vakgebieden nog eens goed doorlichten. Dezelfde toets 
geven aan alle niveaus en dan alleen de normering aanpassen doet 
eigenlijk geen recht aan de verschillen en behoeftes van de leerlingen. 
Laten we ook vooral bij elkaar in de keuken kijken. Biologie heeft het 
prachtige idee van natuur-/scheikunde overgenomen waarbij leerlingen 
zelf hun schriften tot echte lesboeken omtoveren. Dat levert schitterende, 
en vooral ook heel persoonlijke resultaten op.”
Bart: “Mijn grote wens zou zijn om met het klassenteam meer op pedago-
gisch niveau naar de klas te kijken. Dan kan je nog beter de verschillen 
benoemen en tot een gerichte aanpak besluiten. Dit jaar is dat al echt 
verbeterd ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. Wat daarnaast ook heel 
goed zou zijn, is om de overdracht van klas 2 naar 3 meer tijd en diepgang 
te geven, in plaats van even de ‘probleemgevallen’ langslopen. Dan doen 
we leerlingen tekort, en dat past niet bij de OSB.”

Frank van Schaik

 Differentiëren kun je leren
Dubbelinterview Bart Ongering en Katja van der Wal
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begripsniveaus in te delen. De meest gebruikte is 
Onthouden-Begrijpen-Toepassen-Analyseren-
Evalueren/Creëren. Deze niveaus kunnen in een 
les ook gekoppeld worden aan de verschillende 
niveaus van de leerlingen..”
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Wij zijn Roos, Sayra en Sophie uit 6vwo. Wij doen allemaal 
het profiel Natuur & Techniek. Wij zijn in april 2015 naar de 
TU Delft geweest om deel te nemen aan een wiskunde-
wedstrijd voor meisjes. Hiermee probeert TU Delft meer 
meisjes te werven voor een technische studie.

De wedstrijd werd gehouden op de universiteit zelf, met 100 
meisjes van andere scholen. Wij moesten al vroeg weg om naar 
Delft te reizen. Aangekomen op de universiteit, ontmoetten wij 
twee meisjes uit een andere school die ons team kwamen 
versterken.

We begonnen de dag met drie colleges: Technische informatica, 
elektrotechniek en technische wiskunde. Hierna kregen wij drie 
opdrachten: het maken van een robot die de verjaardagskaarsjes 
uit kan blazen, 3 wiskunde opdrachten en een presentatie 
maken voor een maatschappelijke behoefte voor de robot.

Roos en Sayra gingen aan de slag met het programmeren van de 
robot en Sophie en de twee andere meisjes werkten aan de 
wiskunde opdrachten. Ondanks dat wij als enig groepje ge-
mengd zaten, met twee andere scholen, werkten wij goed 
samen. Ons teamwork was ook de reden waardoor het zo goed 
ging. Uiteindelijk sleepten we de derde prijs binnen!

Door deze dag hebben wij een goede indruk gekregen van TU 
Delft en het was ook nog eens heel gezellig. Tot slot is de prijs 
(een taart!) beslist de moeite waard om nog een keer aan zo een 
dag mee te doen.

Roos, Sayra en Sophie uit 6vwo

Model in één dag: 
     wiskundedag aan de

Wiskundedag
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Tweefasen vwo
Open Schoolgemeenschap Bijlmer, onze naam verwijst naar onze visie op onderwijs: de school is open voor 
iedereen die anderen wil ontmoeten; open verwijst naar de ontmoeting van mensen met al hun verschillen: in 
eigenschappen, niveau, cultuur, geloof en achtergrond. We vormen een schoolgemeenschap waarin de meer-
waarde ontstaat in het samen zijn, waarin ouders en docenten samen optrekken, waarin leerlingen en docenten 
werken in een sfeer van gezamenlijkheid.  

Deze visie is onder andere concreet vertaald naar onze 
heterogene tweejarige onderbouw en de 3havo/vwo 
klassen waarbinnen leerlingen samen leren op hun eigen 
niveau en ze de tijd krijgen om te groeien en zich te 
ontwikkelen naar het niveau dat bij ze past. 

Sinds twee jaar geven we dit idee ook vorm vanaf 4vwo 
met een Tweefasen vwo klas (2FV): na 3h/v nemen we 
goede en gemotiveerde havo leerlingen mee in een vwo 
klas, met als doel om in drie jaar een vwo diploma te 
halen, zonder dat de leerling vertraging oploopt mocht 
het vwo-niveau toch te hoog gegrepen blijken. In 2FV 
werken we namelijk met een vwo-programma op basis 
van een kerncurriculum waar het havo programma zit 
ingebouwd. Het lesprogramma is zo ingericht dat pas 
halverwege 5vwo gekozen hoeft te worden of leerlingen 
voor het vwo-diploma opgaan, of toch een havo examen 
doen. De OSB is niet de enige school in Nederland met  
een Tweefasen vwo. Onder leiding van de landelijke 
projectgroep 2FV zijn vier andere scholen ook begonnen 
met de herinrichting van hun vwo-programma volgens 
het 2FV concept. 

In de 2FVklas volgt een leerling onderwijs op vwo-niveau 
en kan dat ten dele gepersonaliseerd doen. Dat betekent 
dat er bijvoorbeeld ruimte is om onderwerpen en stof 
eerder af te sluiten, of voor extra verdieping in 6vwo 
omdat daar meer ruimte ligt in het huidige curriculum. 
De OSB neemt bijvoorbeeld deel aan het Pre University 
College (PUC) van de Vrije Universiteit waarbij excellente 
leerlingen de mogelijkheid krijgen vanaf maart 2016 al 
enkele colleges aan de universiteit te volgen. Aan de 
andere kant kan die extra ruimte in 6vwo ook ingezet 
worden voor extra ondersteuning en herhaling voor 
vakken of onderwerpen waar leerlingen moeite mee 
hebben. Op die manier worden leerlingen op de OSB nog 
beter bediend. 

 Doordat 2FV leerlingen langer de kans geeft om het 
hoogst haalbare niveau te behalen en ruimte biedt voor 
een sterker gepersonaliseerd programma, past het 
uitstekend bij de uitgangspunten van de OSB waarin de 
leerling en zijn of haar mogelijkheden centraal staan. 

Bas de Koning

op de OSB

 11Tweefasen vwo 



 12  Fast Lane English

The chambres and the tables weren wyde 
De leerlingen verblijven gedurende deze werkweek niet, zoals de oorspronke-
lijke bedevaartgangers, in de beroemde Londense Tabard Inn, maar aan de 
Engelse kust in het plaatsje Herne Bay, bij een bont gezelschap aan gastouders in 
host families. Elke gastouder neemt twee of meer leerlingen onder zijn of haar 
hoede en ieder jaar levert dit opnieuw een even bonte verzameling aan ervarin-
gen en (spannende) verhalen op. 

Tijdens de werkweek volgen de leerlingen een uitgebreid programma dat o.a. 
bestaat uit een Pub Lunch, stadswandelingen en bezoeken aan The Canterbury 
Tales en Dover Castle. Ook de beroemde White Cliffs of Dover worden niet 
overgeslagen; de wandeling langs deze schitterende kustlijn levert elk jaar weer 
prachtige uitzichten en bijbehorende foto´s op (en hier en daar natuurlijk ook 
wat vermoeide gezichten). Vanzelfsprekend eindigt deze reis in The Canterbury 
Cathedral waarna alle pelgrims van hun eventuele zonden verlost aan een kleine 
shopping spree kunnen beginnen als beloning voor hun vele inspanningen, 
waarna op vrijdag de thuisreis kan beginnen.

Here folweth the Prologue of the Parents Tale.
Op de aansluitende ouderavond presenteren de leerlingen aan alle ouders en 
geïnteresseerden hun belevenissen tijdens de werkweek. De leerlingen worden 
elk jaar voor hun Engelstalige inspanningen beloond met een grote opkomst 
van de ouders en verzorgers waarvoor het docententeam erg dankbaar is. Het 
vormt altijd een mooie afsluiting en geeft zicht op de vorderingen die tijdens 
zo’n week van onderdompeling worden gemaakt. Het FLE-team is dan ook al 
weer druk bezig met het plannen en voorbereiden van hopelijk even succesvolle 
reizen in de volgende leerjaren!

Here is ended the book of the Tales of Caunterbury

                             
                              Monica Sienders

Whan that Aprille with his shoures sote
The droghte of Marche hat perced to the rote....
Elk jaar vertrekken in mei of april zo’n 50 derdejaars leerlingen 
van het versneld traject Engels, Fast Lane English, na een stevige 
voorbereiding richting Canterbury voor de OSB-versie van deze 
eeuwenoude ‘pelgrimstocht’

OSB Style



Samenwerking ABN Amro 
OSB en ABN Amro: succesvolle stages voor havo vwo

 Stage op de OSB  13

Jaarlijks vindt op de OSB in het voorexamenjaar van havo vwo een 
oriënterende stage plaats in het kader van keuze van vervolgoplei-
ding en beroep. Leerlingen mogen vijf dagen  stage lopen bij een 
bedrijf of beroep naar eigen keuze. Het doel is dat ze een duidelijk 
beeld krijgen van wat de eisen zijn voor het gekozen beroep en ze 
kunnen zich daardoor beter voorbereiden op de gewenste vervolg-
opleidingen. 

In het kader van deze beroeps oriënterende stage werkt de OSB al jaren-
lang samen met het AMC voor leerlingen met een NG-profiel en interesse 
in medische opleidingen. Sinds vorig schooljaar is er een nieuwe partner 
waarmee we als school een samenwerking zijn aangegaan: de ABN Amro. 
Deze levert meerdere stageplekken voor OSB leerlingen met EM-profiel en 
leerlingen die geïnteresseerd zijn in het financiële en bancaire sector, maar 
ook in psychologie of personeelszaken, communicatie en rechten.  

OSB leerlingen hebben vorig jaar voor het eerst stage gelopen op het 
hoofdkantoor van ABN Amro aan de Zuidas. Medewerkers van de bank 
hadden een gevarieerd stageprogramma uitgewerkt en zo maakten onze 
leerlingen kennis met meerdere facetten binnen hun bedrijf. Leerlingen 
liepen mee op hun zelf gekozen afdeling en met hun eigen begeleider. 
Daarnaast hadden ze ook gemeenschappelijke programmaonderdelen 
waarbij zij in teamverband verschillende werkzaamheden moesten 
uitvoeren. Zo hebben de leerlingen in de ABN Amro Foundation geholpen 
bij de organisatie  van de 4de editie van “Walking Fair”, een evenement  
waarbij deelnemers voor een goede doel wandelen. 

Zowel onze leerlingen als hun stagebegeleiders hebben een fijne en 
bijzonder leerzame week gehad. Onze leerlingen benadrukten de waarde 
van de stageweek voor hen en waren blij met de geboden mogelijkheid 
om een kijkje te mogen nemen in de keuken van de financiële sector. Uit 
de evaluatie van de pilot kwam naar voren dat de samenwerking tussen de 
OSB en ABN Amro hoog werd gewaardeerd en zal worden gecontinueerd 
in de komende jaren.

Snejana Stambolova

Terugblik stage ABN Amro

“Ik kan in ieder geval zeggen dat ik veel heb 
geleerd van deze stage. Ik heb gezien hoe goed 
alles georganiseerd is en hoe er wordt gedacht bij 
een bank. Ook weet ik door deze stage dat ik in 
de toekomst graag bij een bank zou willen 
werken. Uit mijn ervaringen kan ik concluderen 
dat ik een enorm leuke week achter de rug heb. 
De stage is een goede ervaring voor mij geweest 
omdat ik nu al een idee heb welke richting ik wel 
op zou willen.”
Armia Zakhari, 5 vwo

“De stage was echt totaal niet wat ik verwacht 
had, in positieve zin. Het beeld dat ik had van een 
bank was dat iedereen maar een beetje geld zat 
te tellen en saai zat te wezen. Maar dit was echt 
totaal niet zo. Iedereen was super aardig en open. 
Iedereen wilde graag wat vertellen over hun taak 
bij ABN. Zo leren over dingen is mij echt goed 
bevallen. Op school vraag ik me namelijk vaak af 
wat in hemelsnaam het nut is van sommige 
dingen die we leren. Maar ik heb tijdens mijn 
stage echt gezien hoe alles in de praktijk werkt en 
dat vind ik echt super. Ik had ook nooit verwacht 
dat er zo veel opties binnen een bank zouden zijn, 
maar ik heb een organogram gezien van de hele 
bank en die is echt mega. Ik heb echt bijna elk 
moment volop genoten van mijn stage en vind 
het oprecht jammer dat het voorbij is.”
Doris Huysmans, 5 vwo 

Wat heb ik deze week geleerd? Het beeld wat ik 
had bij de bank, was zeker niet wat ik deze “week 
heb gezien. Het is ten eerste helemaal niet zo stijf 
als gedacht! De mensen zijn veel relaxter, kleden 
zich echt niet allemaal en elke dag zo netjes strak 
in pak, maar ze kleden zich naar welke afspraken 
ze die dag hebben. Super handig! Het lijkt me 
best leuk om bij zo’n soort bedrijf te werken, maar 
iets met financiële dingen of economie is abso-
luut niets voor mij. Ik ben er niet goed in en vind 
het absoluut niet interessant. Met mensen werken 
lijkt me daarentegen nog steeds erg leuk!”
Suzanne Braam, 5 vwo 

Whan that Aprille with his shoures sote
The droghte of Marche hat perced to the rote....
Elk jaar vertrekken in mei of april zo’n 50 derdejaars leerlingen 
van het versneld traject Engels, Fast Lane English, na een stevige 
voorbereiding richting Canterbury voor de OSB-versie van deze 
eeuwenoude ‘pelgrimstocht’
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OSBplus: Lessen voor 
 groep 8 leerlingen 
OSBplus is een initiatief dat we, na de succesvolle introductie vorig jaar, dit jaar opnieuw aanbieden aan 
groep 8 leerlingen met een havo of vwo perspectief. Het voornaamste doel van OSBplus is leerlingen de 
gelegenheid te geven om de OSB beter te leren kennen dan dat tijdens de open dag het geval is. 

We zijn vorig jaar 
met OSBplus gestart 
en we hebben 
gemerkt dat zowel 
de ouders als de 
leerlingen enthou-
siast waren. Een 
aantal reacties:
 

“De 1e les waarbij 
jullie Fractals hebben 
gemaakt vond ze zo 
leuk dat ze op haar 
eigen basisschool de 
les over fractals in de 
klas heeft gegeven.”

“De combinatie van 
verschillende vakken 
vond hij leuk.”

“Het was de 1e VO 
school waar ze ging 
kijken. Jullie hebben 
haar een uitgebreide 
blik gegund hoe het 
er bij jullie op school 
aan toe gaat.”

Tijdens open dagen krijgen basisschoolleerlingen 
algemene informatie over middelbare scholen. We 
hebben gemerkt dat we vooral potentiële havo en 
vwo leerlingen op die manier onvoldoende 
kunnen laten zien wat de OSB hen te bieden heeft. 
Daarom hebben we er vorig jaar voor gekozen om 
die groep de gelegenheid te geven een aantal 
lessen op de OSB te volgen, zodat ze kunnen 
ervaren hoe les krijgen op de OSB werkt.

OSBplus bestaat uit een serie van 4 lessen van 
diverse disciplines. We proberen per les twee 
disciplines aan bod te laten komen, bijvoorbeeld 
wiskunde en kunst of sport en biologie. Tijdens 
een les worden leerlingen uitgedaagd om net 

even verder na te denken en gaan ze praktisch aan 
de slag met de theorie die in zo’n les behandeld 
wordt. We proberen in een les zoveel mogelijk 
aspecten van het OSB-leren te laten zien. Zo 
beginnen en eindigen we ook deze lessen met de 
voor de OSB kenmerkende kring: in de beginkring 
leggen we uit wat we gaan doen en in de eind-
kring vragen we wat de leerlingen ervan vonden 
en wat ze geleerd hebben. De leerlingen maken 
kennis met veel docenten op de OSB en leren de 
lokalen kennen. Maar vooral kunnen we laten zien 
hoe de OSB in staat is havo en vwo leerlingen uit 
te dagen en te interesseren.

Lucy de Vries

OSBplus



Werkweek  15

Sinds een aantal jaren gaan leerlingen uit 4 havo op 
werkweek in de Ardennen. De week wordt georganiseerd 
voor de leerlingen met het NG- en NT-profiel en voor de 
leerlingen met het vak Bewegen, Sport en Maatschappij 
(BSM) als keuzevak. De Ardennen is bij uitstek een plek 
voor outdoor activiteiten. Samen met je klasgenoten 
abseilen, mountainbiken en klimmen, vraagt het uiterste 
van solidariteit en samenwerking. En dan de trapeze-
sprong: durf je het aan? Je klasgenoten moedigen aan en 
juichen als het lukt. 

Het is nog vroeg, de meeste leerlingen slapen nog. Maar niet 
de leerlingen met BSM in hun vakkenpakket. Zij worden voor 
dag en dauw gewekt en gaan zonder ontbijt op pad. De 
leerlingen met het vak BSM worden op sportief gebied, in de 
samenwerking en in hun uithoudingsvermogen op de derde 
dag van de werkweek stevig uitgedaagd: zij gaan een hele 
dag op Adventuretocht. Na een flinke tocht op de nuchtere 
maag, maken zij hun ontbijt zelf bij een kampvuur (zelf vuur 
maken) waar zelfgemaakte broodjes gebakken worden. En 
verder gaat de tocht: hoe kom je de rivier over? Je moet slim 
zijn, elkaar helpen en niet voor eigen gewin gaan. Na 8 uur 
halen zij moe en trots de eindstreep.

De Ardennen is ook bij uitstek geschikt om allerlei onderzoek-
jes te doen op het gebied van natuurkunde, scheikunde of 
biologie. De leerlingen met het NG- en NT-profiel hebben in 
de weken voorafgaand aan de werkweek op school zo’n 
onderzoek voorbereid. Er zijn onderzoeksvragen bedacht met 
betrekking tot flora en fauna. Hoeveel soorten planten vind je 
per m2 bodem vlak bij de rivier en hoeveel boven op de berg? 
Welke organismen vind je in de rivier op plaatsen waar het 
water snel stroomt en op plaatsen waar het water stilstaat? 

Andere leerlingen hebben grondsoorten onderzocht op fysische 
en chemische eigenschappen. In de voorbereiding bedenken de 
leerlingen zelf hun proefopzet en maken ze een lijst van alle 
benodigde materialen. Er gaat dan ook een flinke hoeveelheid 
onderzoeksmateriaal mee de bus in. De onderzoeksresultaten 
worden later op school geanalyseerd. Onderzoek en onder-
zoeksverslag leveren een cijfer op voor het schoolexamen 
Natuur, Leven en Technologie (NLT).

Terwijl de BSM leerlingen aan hun adventuretocht bezig zijn, 
maken de andere leerlingen een excursie naar Maastricht: een 
tocht op de Maas, een bezoek aan de grotten van de St. Pieters-
berg en een paar uurtjes vrij in de stad.

Behalve alle activiteiten zorgen de leerlingen in samenwerking 
met de organisatie ter plekke, PBN Ardennen Adventures, ook 
voor het ontbijt en de avondmaaltijd. 

Uitdaging, samenwerking en gezelligheid zijn de kernwoorden 
van deze week. Een week waarin de leerlingen van het voorexa-
menjaar zich ook voorbereiden op de volgende uitdaging: het 
behalen van het havodiploma. Dat examen moet je natuurlijk 
zelf doen, maar je kansen zijn groter in een klas waarin de sfeer 
goed is. 

Joop van Helvoort

Werkweek havo 4: 
sport, onderzoek en teambuilding in de Ardennen 
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De OSB is voor de tweede keer de sportiefst VO-school van 
Nederland geworden. In 2006 heeft de OSB al eens mogen 
winnen en in 2014 voor de tweede keer. Daarom 5 vragen 
aan de vakgroep lichamelijke opvoeding (LO).

1. Hoe is de OSB de sportiefste VO-school van Nederland 
geworden?
De deelname aan sport bij zowel binnen en buitenschoolse 
activiteiten is op onze school bovengemiddeld hoog. Als 
vakgroep Lichamelijk Opvoeding (LO) vinden we het belangrijk 
dat onze leerlingen met plezier bewegen. En we gebruiken de 
OSB-werkwijze om samen te leren over bewegen en gezond-
heid. Leerlingen helpen en ondersteunen elkaar tijdens het 
bewegen. Naast 2 of 3 keer sport per week, krijgen leerlingen op 
de OSB elk jaar een eigen sporttoernooi waarvoor zij in de lessen 
oefenen om deel te kunnen nemen. Daarnaast organiseren we 
elk jaar een themaweek over gezondheid: Be Smart, Be Fit: The 
OSB Lifestyle. Ook is de OSB is een Topscore school. Topscore is 
een project van de gemeente Amsterdam met als doel het 
stimuleren van sporten onder de jeugd. Topscore valt onder ons 
ruime OSBbreed programma. En als laatste hebben we ook een 
aanbod voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben met 
Motorisch Remedial Teaching (MRT). 

2. Wat doet de OSB anders dan andere VO-scholen tijdens de 
gymles?
Onze gymlessen zijn te onderscheiden van andere scholen, 
omdat wij naast intensief bewegen veel aandacht besteden aan 
het sociaal-emotionele proces van de leerling en de groep. Veel 
sporten worden aangeboden in een didactisch, samenwerkende 
vorm. Samen naar een doel werken en leren hoe je moet 
communiceren tijdens dit soort opdrachten. Ook proberen wij 
leerlingen te prikkelen na te denken over hun voedings- en 
bewegingspatroon. 

3. Welke sportieve activiteiten kun je op de OSB doen buiten 
de gymles? 
Het aanbod van sportieve activiteiten wisselt elk jaar binnen het 
Topscore programma. Leerlingen kiezen zelf wat ze na school 
willen doen.

De activiteitendagen, drie dagen in het schooljaar, zijn vaak 
gericht op sport. Zo is er een volleybaltoernooi voor 4 vmbo en 
3 h/v en een voetbaltoernooi voor 3 vmbo. 
Daarnaast heeft de 1e klas een basketbaltoernooi en de 2e klas 
een sponsorloop.

4. Wat kun je in de bovenbouw doen aan sport?
Bij het vmbo is er een sportklas en op havo niveau kun je de 
richting BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen. 
Ook in de bovenbouw kun je meedoen met Topscore. Zo wordt 
er momenteel fitness bovenbouw aangeboden en zaalvoetbal 
bovenbouw voor de jongens.

5. In hoeverre is een sportieve school ook een gezonde school?
Onder andere via onze themaweek proberen wij het onderwerp 
gezondheid bij de leerlingen bespreekbaar te maken. Elke dag 
van deze week heeft een eigen thema wat te maken heeft met 
gezondheid.

Samen met de catering proberen wij balans te vinden in een 
gezond aanbod van eten en dekking van de kosten. Op het 
schoolplein is een waterkraantje waar leerlingen gratis hun flesje 
water kunnen vullen en er staat een automaat in de kantine om 
je flesje mee te vullen, tegen een kleine betaling. En sinds dit 
schooljaar is ook ons schoolplein ‘rookvrij’.

Shanthi Peerdeman en Tom Vening
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De OSB-sponsorloop voor alle tweedeklassers wordt 
elk jaar georganiseerd door de sportklas (leerlingen uit 
3 vmbo) en de gymsectie. Dit jaar is er ruim 6.000 euro 
opgehaald voor het JeugdSportFonds. 

Winnaars 2015: 
• Snelste meisje: Mila de Waard (2a4, 4400m in 24:16)
• Snelste jongen: Julius van Moorst (2a2, 5600m in 24:00)
• Snelste klas: 2C1
• Snelste docent: Joris van Loo (5600m in 25:01)

Ronde 1
Nou, daar gaan we dan. Het zal mij benieuwen. Ik had 
maar zeven rondjes toen we gingen oefenen met gym. 
Juf Eline zei dat ik moest proberen er vandaag toch nog 
eentje extra te lopen. Wat zei ze ook weer? “Je loopt net 
zoveel voor jezelf als voor dat jochie dat dankzij jou kan 
flagvoetballen bij het JeugdSportFonds.” Als het dan maar 
een lief jochie is en niet zo’n ettertje als m’n broertje. 
Alhoewel, toen oma laatst aan hem vroeg wat hij mee zou 
nemen als het huis in brand vloog, noemde hij mijn naam. 
Dat vond ik toch wel heel schattig.

Ronde 2
Poe hee, wat zijn er veel leerlingen, wel 300 of zo. Zijn dat 
echt alleen maar tweedeklassers? Hee, daar heb je dat 
lekkere ding uit 2b1, hoe heet-ie ook alweer? Zo meteen 
even vragen aan de meiden. Waar zijn ze eigenlijk? Ze 
liepen net nog vlak achter me. Ze zijn toch niet nu al aan 
het wandelen?

Ronde 3
Puf puf, ik begin het warm te krijgen. Waarom heb ik 
ook die fleece aangetrokken? Zo even uittrekken en 
bij de rondedrempel even afgeven aan juf Eline. 
Jemig, sommigen lopen echt keihard, hoe houden die 
dat vol? Dat lekkere ding uit 2b1 ligt al een halve 
ronde voor. Balen.

Ronde 4
Ik ga wel steeds wat langzamer volgens mij. Maar 
wandelen vind ik toch een beetje voor watjes. Kijk, 
daar sjokken die twee slungels uit 2a4 die altijd zo 
stoer zijn met hun trainingspakjes. Nou, als die zo 
door gaan, halen ze nog niet eens drie rondjes.

Ronde 5
Hijg hijg, hoe lang nog? O, we hebben net een 
kwartier gedaan, dus nog tien minuten. Als ik goed 
heb gerekend, kan ik met drie minuten per rondje 
precies die acht halen. Dat moet ik toch wel kunnen. 
Hup, mezelf!!

Ronde 6
Volgens mij heb ik een kop als een boei. Nou ja, boeie, 
iedereen loopt te hijgen en te zweten als een otter. 
Au, een steek in mijn zij. Volhouden!

Ronde 7
Nog vier minuten! Dit rondje moet ik halen, al doet 
alles pijn. Ik heb niet voor niets 6,30 per rondje 
opgehaald, dat is ehh.. acht keer zes is eh…achten-
veertig euro! Wajooo! Enne acht keer dertig cent issss 
twee euro veertig. Samen is dat ehhh… meer dan 
vijftig euro! Vet!

Ronde 8
Jaaaaa, gehaald, net binnen de tijd!!! Leve ik, hoera 
voor mij! En nu stoppppppppen. Water water water 
water!!

Frank van Schaik

13 oktober 2015: In het hoofd van 
een sponsorloopster
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