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Open dag
 
Het is begin februari. Achtstegroepers beginnen 
hun basisschooltijd af te sluiten. Hun meesters en 
juffen gaven al aan op welk niveau zij straks 
middelbaar onderwijs moeten krijgen. In april 
doen zij hun Citotoets. De voorbereidingen voor de 
musical zijn begonnen. Aan het eind van het 
schooljaar gaan de kinderen nog één keer op 
kamp. Daarna komt het moment dat ze definitief 
afscheid nemen van hun klasgenoten en een punt 
zetten achter hun hopelijk onbezorgde kindertijd.
 
Februari en maart staan voor deze jonkies in het 
teken van het bezoeken van potentiële middelbare 
scholen. Het is zaterdag. Zoals veel andere scholen 
heeft OSB Open dag. Ik houd mijn jaarlijkse praatje 
voor aanstaande brugklassers en hun ouders. Ik 
vertel dat ik hen in het eerste jaar vooral het idee 
wil geven dat zij er mogen zijn. 
Dat ik wil dat ze met plezier naar school gaan. 
Aan mij de taak om antwoord te geven op de 
brandende vraag: “Is deze school iets voor mij?”
 
De spanning is van hun gezichten af te lezen. 
Enkele kinderen komen letterlijk aan de hand van 
hun benieuwde ouders mijn lokaal binnen. Ik hoor 
een jongen tegen zijn vader zeggen dat hij ‘later’ 
wel op deze school wil komen. Ik heb de neiging 
om de speelse kinderen te vragen om nog even te 
wachten met die stap naar de middelbare school. 
Zodat zij nog even klein kunnen blijven.
 
Vanaf nu gaat het zo ontzettend snel. Over twee 
jaar kiezen ze een richting, over vier jaar doet meer 
dan de helft van hen alweer eindexamen. Ook de 
zorg van hun ouders is voelbaar; de stap naar het 
middelbaar onderwijs is voor hen nét zo eng. Vanaf 
nu is het de bedoeling dat zij hun kinderen los 
gaan laten.
 
Waar ik maar niet aan kan wennen, is het beeld van 
groepjes kinderen die een kijkje komen nemen 
zonder ouders. Er gaat bij mij direct een alarmbel 
af. Ik wil hun gezichten onthouden en extra alert 
zijn wanneer zij straks in september voor me zitten. 
Toch zijn er voldoende redenen te bedenken 
waarom hun ouders er niet bij kunnen zijn. 
Vandaag wil ik de kinderen eigenlijk maar één 
vraag stellen: “Zie jij jezelf hier groot worden?”
Inmiddels hebben zij hun eerste voetstappen op 
de middelbare school gezet. Of zij er klaar voor zijn 
of niet, later is nu echt begonnen.

Column Meester Bart

Gepubliceerd in Trouw, februari 2016
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Graag nodig ik u en uw zoon of dochter uit om de OSB te ontdekken,  
te zien hoe we werken en de sfeer te proeven. Wij zijn graag uw eerste 
keus. OSB is een brede school (vwo, havo en vmbo) die leerlingen 
stimuleert hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen, skills die  
de wereld van morgen nodig heeft, 21th century skills. Wij doen dat in 
een diverse omgeving, met veel uitdagingen. De OSB is gemengd als 
Amsterdam zelf, stad van 180 nationaliteiten. Daarom is OSB de Amster-
damse school van nu. 

De OSB is bijzonder omdat we meer willen dan een passend diploma voor 
ieder kind. De OSB is ‘anders’ omdat je dingen leert die in je latere leven 
zwaarder tellen dan cijfers alleen. Natuurlijk dagen we leerlingen uit op 
hun eigen niveau en meer. Met vele extra’s. In de onderbouw is er tech-
niek voor alle leerlingen. In Science en biologie doe je samen onderzoek 
en in Fast Lane English haal je extra Cambridge certificates. Én op de OSB 
leer je leven en samenleven, leer je omgaan met elkaar, met verschillen in 
achtergrond en leerniveau. Je werkt samen in gemengde groepen, maakt 
samen opdrachten, presenteert samen en lost samen problemen op. Je 
leert onderzoeken en verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we in de 
lessen en in projecten als de jongerenrechtbank en mini-mediators. 
Daarom is de OSB misschien wel de beste school van Amsterdam.

In deze Palet nemen we u mee door de OSB en leest u hoe het er bij ons 
aan toe gaat. U vindt interviews met de ouder van een leerling, jonge en 
oudere docenten, een column van meester Bart, stukken over ons taal-
onderwijs, Science, sport, kunst, werkweken, Leerorkest en nog veel meer. 

De OSB is een moderne, grote school met kleine deelscholen. Geen 
anonieme leerfabriek, maar onderwijs op een menselijke maat. Met  
veel persoonlijke aandacht, een sterk mentoraat en goede, betrokken 
docenten. De school huist in nieuwbouw in Amsterdam Zuidoost, slechts 
20 fietsminuten vanaf station Amstel en goed bereikbaar met het ov. 

Als je meer verwacht dan een diploma alleen, kom dan kijken op de OSB. 
Misschien wel de beste school van Amsterdam. 

OSB moet je beleven.

palet
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De OSB is van oudsher een Taalrijke 
School. We hebben veel projecten en 
activiteiten op het gebied van taal. 

Taal is de basis van leren en zit in alle 
werkvormen. Van het (leren) luisteren 
naar elkaar in de kring tot het extra lezen 
in de lessen Nederlands. De vorderingen 
in het lezen van onze leerlingen volgen 
en meten we. Leerlingen die dat nodig 
hebben, krijgen extra begeleiding. 
Ook stimuleren we het lezen thuis. 

Dat doen we door veel extra aanbod en 
projecten, zoals meedoen met lezen 
voor de jonge Jury en voorlees wedstrij-
den en een poëzieproject (zie pagina 3)

Taal
is de basis

 2  Interview

We hebben twee kinderen in het voortgezet onder-
wijs. Onze dochter zit op een klassiek gymnasium en 
onze zoon op de OSB. Ze hadden allebei een vwo-
advies en ze mochten allebei kiezen naar welke 
school ze wilden. We wonen op IJburg. We merken 
wel dat er soms verrast wordt gereageerd als we 
zeggen dat onze zoon naar de OSB gaat. Maar we 
kunnen nu uit eigen ervaring spreken: de OSB is ook 
een prima school voor vwo-kinderen.

We zien grote verschillen tussen de scholen van 
onze kinderen we zijn over beide zeer tevreden. 
We hebben namelijk twee heel verschillende 
kinderen. Onze dochter vaart wel bij het wat meer 
klassieke, klassikale onderwijs dat vooral is gericht 
op cognitieve ontwikkeling. Onze zoon, die dus hier 
op de OSB zit, heeft de afgelopen twee jaar een 
spectaculaire persoonlijke ontwikkeling doorge-
maakt.

De aandacht die hier is voor persoonlijk ontwikke-
ling naast de cognitieve, spreekt ons zeer aan. Het 
leren samenwerken, ook met leerlingen van een 
ander niveau of een andere culturele achtergrond is 
belangrijk. Op dat punt leiden jullie echt de leiders 
van de toekomst op.

Wat wij zo knap vinden is dat dat niet alleen gebeurt 
in mooie projecten als “mini-mediation” en “De 
Jongerenrechtbank, maar dat het echt onderdeel 
uitmaakt van het dagelijkse lesprogramma.

Paul Baartman

Interview met een ouder
Leren samenwerken

is belangrijk

"De aandacht die hier is voor persoonlijk ontwikkeling naast de 
cognitieve, spreekt ons zeer aan.  Het leren samenwerken is belangrijk. 

Op dat punt leiden jullie echt de leiders van de toekomst op".
(Foto van de Jongerenrechtbank. Zie pagina 14)

Wat er ook over rekenen wordt gezegd, goed 
kunnen rekenen is belangrijk voor de toekomst 
van iedere leerling. Dat staat los van wat die 
leerling later gaat doen. We willen dat alle 
leerlingen de school verlaten met een voldoen-
de resultaat voor de rekentoets op hun 
diploma.

Rekenen geven we op de OSB in combinatie 
met wiskunde, de wiskundedocent is ook 
rekendocent. Daardoor krijgt rekenen aandacht 
in zowel de reken- als de wiskundelessen.

We volgen de ontwikkeling van het rekenni-
veau van leerlingen via een programma van 
diagnostische toetsen. In de eerste klas is die 
diagnostische toets rond september. Daarna 
vindt aan het eind van het schooljaar van 
eerste en tweede klas een niveaubepaling 
plaats, om de ontwikkeling te kunnen volgen. 
Leerlingen die moeite hebben met rekenen 
gaan we intensiever volgen en begeleiden.

Voor leerlingen die minder goed kunnen 
rekenen of een achterstand hebben, starten 
we na de herfstvakantie in het eerste leerjaar 
een bijlesprogramma na schooltijd. Voor 

leerlingen met blijvende ernstige reken-
problemen (waaronder dyscalculie) stellen 
we vast welke ondersteuning de OSB nog meer 
kan bieden, naast bijlessen. Bij deze leerlingen 
bepalen we ook welke hulpmiddelen zij 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. 
Degenen die de rekentoets niet voldoende 
afsluiten, kunnen die in de 4de klas alsnog 
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 van 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. Veel belangrijker is dat de 
leerling de rekenbagage meeneemt die zij of hij 
in haar of zijn latere leven nodig heeft. 

Rekenen
op de OSB
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De Jonge Jury is een landelijk project van  scholen, bibliotheken en boek-
handels, waar de OSB al jaren aan meedoet. We dagen eersteklassers uit om 
lekker te lezen en met dat leesplezier ook iets te doen.  
Zij kiezen het beste boek, schrijven een recensie, wonen de feestelijke prijs-
uitreiking van het winnende boek bij of doen mee aan het voorleesproject. 

De Jonge Jury start rond de kerstvakantie. Je geeft je op in de bibliotheek 
van OSB, kiest een aantal jeugdboeken en leest en beoordeelt die tussen 
december en april. De vijf boeken met landelijk de meeste stemmen zijn 
genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. De prijsuitreiking is een groot 
spektakel, waar ook altijd leerlingen van OSB bij zijn. Als je van lezen houdt, 
is dit je kans om je lievelingsschrijver aan te prijzen en misschien wel te 
ontmoeten.

Voorleeswedstrijd Read2Me 
De Openbare Bibliotheek (OBA) 
koppelt een voorleeswedstrijd  
aan de Jonge Jury: Read2Me, voor 
brugklassers van het voortgezet 
onderwijs. OSB doet hier aan mee.  
In de eerste wedstrijdronde lezen 
onze Jonge Jurylezers een stukje  
voor uit hun favoriete boek. De beste 
voorlezer vertegenwoordigt OSB in  
de Amsterdamse voorleescompetitie. 
Die is in maart in de prachtige OBA 
vlakbij het Centraal Station.

Poëzieproject
De vakken Nederlands, Beeldend en Techniek organiseren 
samen met de School der Poëzie een Poëzieproject. Onder 
leiding van een echte dichter schrijven alle tweedeklassers 
een gedicht. Eerst een kladversie en dan, in gesprek met de 
dichter, een heus gedicht. Bij Techniek maken de leerlingen 
een wissellijst. Bij Beeldend, ten slotte, brengen zij de sfeer die 
het gedicht oproept in beeld. Dat kan figuratief zijn, maar ook 
abstract.

Een deskundige jury beoordeelt de gedichten. Vijf gedichten 
uit iedere klas doen mee aan de finale. Tijdens de afsluitende 
poëzierevue dragen alle genomineerde leerlingen hun 
gedichten voor in Het Theater van het Woord in de OBA.

Lekker lezen en stemmen   
                   met de Jonge Jury 

De Jonge Jury

M
irjam

 Brugts
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De Huiswerkklas
De OSB heeft een Huiswerkklas. Daar kunnen leerlingen  
in alle rust en in hun vertrouwde leeromgeving huiswerk 
maken. Er 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. De Huiswerkklas is geen 
bijles, noch is er een hulpaanbod als een leerling leer- of 
gedragsproblemen heeft. 

De Huiswerkklas is in de Studiezaal Onderbouw, op dinsdag 
van 14.30 – 16.30 uur en op woensdag en donderdag van 
15.30 – 17.30 uur. Onderbouwleerlingen kunnen op woens-
dag en donderdag al om 14.30 uur 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. Wanneer een leerling steeds keurig naar de 
huiswerkklas komt, betaalt school de borg aan het eind  
van het schooljaar terug.

Huiswerkbegeleiding door De Studietuin
De Studietuin is een particulier initiatief. Tegen een gere-
duceerd tarief kunnen leerlingen van de OSB op dinsdag, 
woensdag en vrijdag op school begeleiding krijgen van 
medewerkers van De Studietuin. De kosten zijn €15,- per 
dag, met een minimum van twee begeleidingsdagen per 
week. 

Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding
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De Bijlmer
ontdekt

Als Open Schoolgemeenschap Bijlmer, willen wij de plaats waar de 
‘roots’ van de school liggen een herkenbaar element laten zijn in ons 

onderwijs. Ieder jaar is hiervoor de eerste van 3 activiteitendagen van 
het schooljaar gereserveerd voor al onze 1ste klas leerlingen. In het 

kader van de kennismaking komen de leerlingen meer te weten over het 
stukje Amsterdam-Zuidoost waar onze school staat in het thema 

“de Bijlmer ontdekt”.

De dag wordt gevuld met een gevarieerd programma over de Bijlmer, waarin 
de leerlingen o.a. een wandeling maken door de omgeving van de school en  
zij leren tijdens de wandeling over het ontstaan van de Bijlmer, middels korte 
checkpoints in de wijk die belangrijk zijn. 
 
Verder bekijken ze een korte film over de Bijlmer en nemen daarna deel aan 
een quiz, waarin zij vragen over de Bijlmer beantwoorden. 
 
Tot slot krijgen ze een creatieve workshop waarin zij kennis maken met cultuur 
die op een of andere wijze gerelateerd is aan de Bijlmer.
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Techniek is altijd een prachtig vak geweest op  
de OSB. Vanaf de brugklas gaan leerlingen enthou-
siast aan de slag om iets te maken dat mooi is én 
praktisch. Om het onderwijs, zo mogelijk, nog 
leuker te maken, zijn OSB-docenten bezig met  
de invoering van de Vernieuwing vmbo. Voor het 
team Techniek verandert er veel. Het oude 
programma Techniek Breed, dat sinds 2003 
bestaat, verandert in Techniek & Ontwerpen.  
Dit schooljaar doet de laatste examenklas 4BK 
eindexamen in Techniek Breed. Derde klas 3BK al 
is begonnen met het programma van Techniek & 
Ontwerpen (T&O).

Is het programma T&O heel anders? 
Caroline Immerzeel, techniekdocent op de OSB 
sinds 1999, vindt van wel. ‘De leerlingen moeten 
voor het eindexamen T&O veel kennis hebben 
 van installatietechniek, elektrotechniek en 
metaalbewerking. We gaan zelfs weer lassen en 
metaal draaien. Dat laatste doen we bij verschil-
lende werkstukken. Ook meet- en regeltechniek 
en besturingstechniek wordt uitgebreider behan-
deld.’ Caroline Immerzeel ziet vooral positieve  

kanten. ‘Leerlingen krijgen de keuze uit verschil-
lende onderdelen, zodat zij hun kennis van hun 
interesse binnen techniek kunnen verbreden of 
verdiepen. Alle leerlingen krijgen drie Techniek-
vakken. Houtbewerking 1 is voor iedereen ver-
plicht. Keuzevakken zijn onder andere Robotica, 
Drinkwater & Sanitair, Domotica, 3D Ontwerpen 
en Printen, Meubelmaken en Duurzame energie.’

In februari 2017 gaat ook een pilot van start 
waarbij leerlingen activiteiten rond loopbaan-
oriëntatie (LOB) zullen ondernemen. Bedrijven uit 
de omgeving bieden diverse workshops aan.  
Er zijn excursies naar bedrijven en opleidingen  
en natuurlijk lopen leerlingen ook een aantal 
dagen stage bij een technisch bedrijf.  
‘Als techniekdocent vind ik het een behoorlijke, 
inhoudelijke verandering. Gelukkig is het team 
Techniek al sinds anderhalf jaar bezig zich bij te 
scholen. Nu hebben we de juiste kennis in huis, 
aangepast aan het nieuwe programma.’ 

Kortom, T&O is een geweldige uitdaging voor 
docenten en leerlingen!

Annemiek Onstenk mmv Caroline Immerzeel

 6  Techniek en ontwerpen

Techniek 
 & Ontwerpen  

NAARVan Techniek
 Breed 
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Opening nieuwe
onderbouwkantine 
Dinsdag 10 mei werd de extra kantine geopend op de OSB door 
stadsdeelbestuurder Muriël Dalgliesh. Ze knipte een lint door en 
voor alle eerste klasleerlingen waren er smoothies en wraps. 
Talenten van de school verzorgden optredens van zang en dans.
Deze kantine is bedoeld voor alle eersteklassers, zodat ze een 
eigen pauzeruimte hebben. Dit maakt de overgang van de basis-
school naar de middelbare school gemakkelijker. In de kantine is er 
voor de eersteklasleerlingen een kluisje. Daarmee heeft nu elke 
leerling op de OSB een eigen kluisje.
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Het is wat modieus om de term te gebruiken, maar ik doe het 
toch maar: worden jullie het eens als jullie samen het DNA 
van de OSB moeten beschrijven? 
Ze gaan aan de slag, ieder in een hoekje van een A3-papier. Na 
drie minuten zegt Martin ‘Dit is het wel.’ En ze beginnen te 
praten …

Gemengde klassen en de kring
Het gesprek is al even op gang, als Hein plotseling oppert dat 
de gemengde samenstelling van de klassen in de onderbouw er 
natuurlijk in moet. ‘Soms zit iets zo in je genen, is het zo vanzelf-
sprekend, dat je het bijna vergeet te benoemen,’ zegt Joop. 
‘Dat, en de wijze waarop we de kring gebruiken om kinderen 
met verschillende achtergronden en leerniveaus, met elkaar in 
gesprek te brengen en ze te laten leren van elkaar. Ik weet bijna 
zeker dat hierdoor de sfeer in de school zo goed is.’ 

Sfeer 
‘Het is iets wat je altijd weer hoort,’ zegt Peter: ‘dat de sfeer hier 
zo warm is en hoe aardig de mensen zijn. Docenten zijn op de 
OSB gewend om samen te werken en elkaar te helpen. Nieuwe 
mensen hebben daar heel veel baat bij.’ ‘We hebben geen grote 
lerarenkamer, maar werken samen in een niet al te groot team, 
waar je je plekje niet hoeft te veroveren. Dat is gezellig, maar 
ook bevorderend voor de samenwerking,’ vult Joop aan. 
Die sfeer merken ook de leerlingen op. Joop noemt het voor-
beeld van een meisje, dat even terugkwam op school, nadat ze 
drie maanden ervoor naar Almere was verhuisd. ‘Ze kwam 
binnen en zei “Ik ruik het al, ik wil weer terug.” Ze ging bij haar 
zus wonen en anderhalf jaar later deed ze toch bij ons examen. 
Martin: ‘En zo zijn er meer geweest.’

De leerling staat centraal – en niet de lesstof
Hein: ‘De rol die de mentor op de OSB speelt, is echt anders dan 
die op andere scholen, veelomvattender en bepalender. Als 
mentor ben je de spil van de begeleiding van je leerlingen. Je 
bent de schakel tussen de docenten, de ouders en natuurlijk de 
leerling.’

Joop: ‘We zijn ook altijd ver gegaan in het geven van kansen aan 
leerlingen om het alsnog goed te doen. Veel leerlingen hebben 
daardoor bij ons hun diploma gehaald, terwijl hun omstandig-
heden op dat moment niet bevorderlijk waren.’ Martin: ‘We 

 ‘Ik ruik het al: ik wil hier weer terug’
            2 Dubbelinterview Joop, Martin, Peter en Hein

Ze komen ongeveer gelijktijdig binnenlopen: 

Hein Butteling, Peter van Putten, Martin Mirck en 

Joop van Helvoort. Vier heren, samen goed voor

150 jaar OSB-ervaring. Zij komen met me praten 
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zoeken in principe altijd naar de mogelijkheden die een kind 
heeft, in plaats van te kijken naar de dingen die niet zullen 
lukken. We rekenen kinderen niet snel af.’ 

Hoofd, hart en handen
Het is een uitgangspunt dat we de laatste jaren minder actief 
benadrukken: de inrichting van het onderwijs volgens het 
principe van Hoofd, Hart en Handen. In de lessentabel van de 
onderbouw is dit nog goed herkenbaar, door de afwisseling van 
kennisvakken met praktische vakken als techniek en verzorging 
en creatieve vakken als beeldende vorming, muziek en drama. 
Joop wil benadrukken hoe belangrijk de aandacht voor deze 
vakken is bij de vorming van kinderen. ‘Ik heb altijd gepleit voor 
het opnemen van dramatische expressie in 3 havo/vwo,’ zegt 
hij. ‘Een ontzettend belangrijk vak om leerlingen kennis te laten 
maken met zichzelf, hun angsten en hun kwaliteiten.’

Met je erfelijk materiaal moet je voorzichtig omgaan. Wat 
willen jullie ons, de achterblijvers, meegeven? Wat moeten 
we doen om de school in jullie ogen goed te onderhouden?

Hein: ‘Investeer in het gebruik van de mogelijkheden van ICT.  
Ik ben erg blij dat mijn lessen worden overgenomen door twee 
enthousiaste nieuwe collega’s. Ik verwacht dat er ook door 
andere vakken meer gebruik zal worden gemaakt van ICT-werk-
vormen. Die helpen om kinderen te motiveren en te laten leren. 
Verder hoop ik, dat mensen gezien hebben hoeveel plezier ik in 
mijn werk heb gehad en zich dat af en toe herinneren bij het 
werken op deze mooie school.’ 

Joop: ‘Ik wil tegen de schoolleiding zeggen: investeer in het 
mentoraat. Het is de spil van onze werkwijze. Tegen docenten 
wil ik zeggen: investeer in de relatie met je leerlingen, laat ze 
merken dat je ze allemaal ziet en dat je geïnteresseerd bent in 
wie zij of hij is. Kinderen leren meer als de pedagogische relatie 
goed is.’ 

Martin: ‘Houd dit vast: het gaat altijd om de leerling, de leerling 
in al haar of zijn facetten, sociaal, emotioneel, cognitief. Blijf de 
leerling centraal stellen. Dat is waar deze school voor is opge-
richt.’

Arjen Huisman

 ‘Ik ruik het al: ik wil hier weer terug’
            2 Dubbelinterview Joop, Martin, Peter en Hein
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over hun jaren op onze school. Aan het einde van 

dit schooljaar gaan zij met pensioen. Wat zagen zij 

toen ze op school kwamen en wat is er veranderd? 

Wat vinden zij het ‘DNA’ van de OSB?
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3
vragen

Rebekka Jonkers (docente Engels, 21), Jelle de Wild 
(docent LO, 23) en Jesse Mesman (docent natuur-
kunde, 27) hebben één ding gemeen. Zij zaten vrij kort 
geleden zelf nog op de stoelen in A008 en de krukjes 
in B017. Rebekka deed in 2012 eindexamen (havo), 
Jelle in 2010 (havo) en Jesse in 2007 (vwo). Jesse ‘lijdt’ 
wel het meest aan OSB-sitas: niet alleen bracht hij hier 
zes jaar door, ook is hij een OSBaby van van twee 
OSB-medewerkers.

1. Hoe is het om nu zelf eens aan het hoofd van de kring 
 te zitten?

In koor: Heel leuk!
Jesse: Het ‘Open’ van de OSB zie je in het enthousiasme van de 
leerlingen. Ze staan open voor alles en iedereen. Niemand 
kijkt op anderen neer en ze zijn ook gewoon blij dat ze er zijn. 
Jelle: Door Mark Steur ben ik de ALO gaan doen. Het goede 
aan Mark is dat hij respect afdwingt door zijn open omgang 
met leerlingen. Zo’n docent en mentor wil ik ook zijn.
Rebekka: Ik wist op school eigenlijk al dat ik juf wilde worden 
(al leek de bereden politie me ook wel wat). Het voelt ver-
trouwd om hier weer te zijn en m’n eigen ervaringen in te 
zetten in mijn lesgeven.

2. Merken jullie verschil in sfeer op school?
Jelle: De sfeer is wat ‘losser’ dan vroeger. Er is veel contact 
tussen de verschillende jaargangen. Ook lijkt er wat minder 
ontzag te zijn: ik geloof dat de brugklassers zelf wel (denken 
te) weten hoe dingen werken.
Jesse: Ik vind het een stuk georganiseerder. Vroeger was er 
vaker onrust en kon je zonder veel gevolgen te laat komen. 
Het toezicht is nu echt veel beter. En misschien zorgt de 
alomtegenwoordige telefonitis ook wel voor meer rust in de 
pauze. 
Rebekka: Maar door al dat ge-app ontstaan er soms ook ruzies 
die er vroeger niet (zo vaak) geweest zouden zijn.

3. Hebben jullie nog een tip?
Jelle: Een idee sprak me erg aan: alle leerlingen starten en 
eindigen tegelijk. Lesuren van 65 minuten en 4x per week 
eerste 20 minuten met de klas nieuws kijken en bespreken. 
Wat gebeurt er in de wereld en wat vind je daarvan? En dan 
op vrijdag het lokaal schoonmaken.
Rebekka: Meer aandacht voor opvoeden en je rol in de maat-
schappij zou ik ook heel goed vinden.
Jesse: Goed dat sneller wordt gehandeld bij probleemleer-
lingen. Ga zo door!

Frank van Schaik

Jonk, Wild en Messy 10

OSB-leerling 
OSB-docent

van
tot

aan Jonk, 
Wild & Messy:
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Icarus

Kent u Icarus? Degene die in zee stortte vanwege zijn 
hoogmoed. Hij zat gevangen op Kreta en kreeg van 
Daedalus houten vleugels, bedekt met veren en was, om 
te ontsnappen van het eiland. Hij sloeg de waarschuwing 
om niet te hoog te vliegen in de wind, kwam te dicht bij 
de zon waardoor de was smolt, zijn vleugels uit elkaar 
vielen en hij naar beneden viel. 

Het is een verhaal uit de Griekse mythologie dat we als 
kapstok gebruiken voor een extra aanbod aan leerlingen 
met een vwo- en havo/vwo-advies met Citoscores vanaf 
541. In dit aanbod integreren we verschillende leergebie-
den: Nederlands, Wiskunde, Beeldend en drama.  

Leerlingen maken in Icarus bij Nederlands en drama 
kennis met de antieke cultuur en de Griekse goden en 
met hedendaagse verhalen en gedichten over hetzelfde 
thema. Zij leren literaire teksten te lezen, zelf te schrijven 
en na te denken over het doel en de betekenis van 
verschillende teksten. Bij Wis- en Natuurkunde en 
beeldende vorming onderzoeken en analyseren leerlin-
gen vlieg- en bouwconstructies. ‘We hopen dat de lessen 
hun nieuwsgierigheid prikkelen en leerlingen laat leren 
vanuit eigen onderzoeksvragen.’ 

Hierbij staan vaardigheden centraal die in de bovenbouw 
van het vwo van leerlingen worden gevraagd. Daarnaast 
krijgt uiteraard het leren samenwerken, een van de 
speerpunten van de OSB, in gemengde groepen speciale 
aandacht. Op deze manier ontwikkelen vwo-leerlingen 
op de OSB iets extra’s. Niet alleen samenwerken met 
leerlingen met diverse culturele achtergronden en 
verschillende cognitieve vaardigheden. Zij maken zich 
ook voorbereidende academische vaardigheden eigen in 
samenwerking met leerlingen van vergelijkbaar cognitief 
niveau.

Icarus is een doorlopende leerlijn vanaf de eerste klas. 
Zo ontwikkelen leerlingen de zogenoemde 21th Centrury 
Skills, vaardigheden die de universiteit en de samenleving 
van een vwo-er vragen. 

Klaske Blom

Een vwo-leerlijn van klas 1 t/m 6
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‘The Fall of Icarus’, 17th century, Musée Antoine Vivenel

Uit ‘de Zwaan’ van Roald Dahl, illustratie door Joely Dean

Icarus, een vwo-leerlijn



 12 12  De Jongerenrechtbank en Minimediation

Begrippen als ‘sociale integratie’ en ‘democratie’ zijn in het 
maatschappelijk debat vaak theoretisch. Ze hebben betrekking 
op hoe de samenleving is en zou moeten zijn. Op de OSB  
brengen leerlingen deze begrippen in de praktijk, en wel in de 
Jongerenrechtbank. 

Schooljaar 2016/17 is het derde jaar dat we het project Jongeren-
rechtbank, van oorsprong Amerikaans, uitvoeren. De Jongeren-
rechtbank is een vorm van rechtspraak waarbij leerlingen elkaars 
gedrag beoordelen. Jaarlijks wordt een groep leerlingen van 
havo, vmbo en vwo opgeleid door ervaren mediators, advocaten 
en psychologen. Zij leren onder andere verschillende gespreks-
technieken, om in de verschillende rollen van advocaat, rechter 
en aanklager op te kunnen treden. Zelfs een stage bij de Recht-
bank van Amsterdam behoort tot de mogelijkheden. 

De Jongerenrechtbank is er niet om straf te geven, maar om 
conflicten op te lossen. In de schoolgemeenschap zelf. Zo krijgt 
de samenleving van de toekomst gestalte op de OSB.

Jasper Dankaart

Jongerenrechtbank  

Overal in de school hangen posters met uitspraken als ‘Ruzies 
oplossen binnen je mentorklas? Daarvoor ben ik toch geen 
docent geworden.’ Zij moeten docenten en mentoren eraan 
herinneren dat we op de OSB een groep van twintig goed 
opgeleide mini-mediators hebben. Zij zijn getraind om te 
bemiddelen in kleine ruzies en onderlinge irritaties tussen 
leerlingen. 

De foto’s van mediators hangen op prominente plekken in het 
schoolgebouw. Iedereen weet zo bij wie zij of hij moet zijn als er 
mediation nodig is. De OSB begon in 2011 met het opleiden van 
de eerste lichting mediators. In januari 2017 gaan we voor de 
zevende keer van start met de intensieve training, die maar liefst 
veertien weken duurt. Mentoren melden leerlingen uit de eerste 
klas aan die hiervoor geschikt lijken. Van de twintig tot dertig 
leerlingen die aan de opleiding beginnen, hebben we bij de 
certificaat-uitreiking in mei meestal zo’n tien à twaalf – gewel-
dige!- mediators over. 

We vinden het belangrijk dat de OSB een veilige school is.  
Onze mini-mediators leveren daar een bijzondere bijdrage aan. 
Een mentor of vakdocent kan een conflict aanmelden bij de 
mini-mediators. Ook conciërges, mediatheek-medewerkers en 
natuurlijk leerlingen zelf kunnen dat. Zodra ze horen dat er 
bemiddeling nodig is, regelen twee mini-mediators een gesprek 
tussen de betrokken leerlingen. Een week later vindt een terug-
komgesprek plaats. In het merendeel van de gevallen blijkt dat 
de lucht geklaard is en de ruzie (zo goed als) over. 

Annemieke Duyvendak

De

Mediation
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Conflictbemiddeling kun je uitbesteden. 
Aan mini-mediators natuurlijk!

Onderlinge irritaties 
in je mentorklas?

Schakel onze mini’s in: 
mini-mediators@openschoolgemeen-

schapbijlmer.nl

mailto:mini-mediators%40openschoolgemeeschapbijlmer.nl%20?subject=Irritaties%20in%20de%20mentorklas
mailto:mini-mediators%40openschoolgemeeschapbijlmer.nl%20?subject=Irritaties%20in%20de%20mentorklas
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Science 
moet je beleven en doen

Profielwerkstukken 
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Conflictbemiddeling kun je uitbesteden. 
Aan mini-mediators natuurlijk!

Leren waarnemen is belangrijk bij de Science-vakken. Door 
waarnemen leren leerlingen vragen stellen en beantwoorden. 
Het begint met ‘simpele’ vragen als Wat gebeurt er met kokend 
water? en Wat is het verschil tussen een planten- en een dieren-
cel? Antwoorden worden gevonden door het doen van proefjes. 
In de onderbouw verwerken de leerlingen de stof in een schrift 
en maken zij een eigen leerboek. 

Ook in de bovenbouw is er veel aandacht voor onderzoek. Alle 
havo- en vwo-leerlingen van de natuurprofielen krijgen het vak 
NLT. Bij dat vak koppelen we exacte kennis aan de maatschappij 
en/of een beroep. Een populaire lessenserie gaat over forensische 
technieken, waarbij leerlingen aan de hand van sporen de 
mogelijke dader aanwijzen. Bij de modulen medische beeldvor-
ming (havo) en hart en vaten (vwo) krijgen de leerlingen les en 
een rondleiding in het AMC. Leerlingen sluiten het vak af met een 
profielwerkstuk over een eigen onderwerp. Zij formuleren eigen 
vragen en ontwerpen een onderzoeksopzet. Voorbeelden van 
afgelopen schooljaar zijn het koppelen van emoties aan gezichts-
uitdrukkingen en het maken van biodiesel uit algen. 

In de bovenbouw van havo en vwo maken leerlingen een 
profielwerkstuk. Dat is een soort meesterproef als afsluiting van 
de middelbare school. Zij duiken in een specifiek onderwerp en 
doen op allerlei manieren onderzoek: literatuuronderzoek, 
interviews, eigen empirisch onderzoek aan de hand van 
proefopstellingen, bijna alles kan. De laatste jaren sluiten we 
het profielwerkstuk af met een presentatie voor ouders, 
docenten en leerlingen uit de voorexamenklassen. Dit is zowel 
een serieuze als een feestelijke aangelegenheid, want de 
meeste leerlingen presenteren hun bevindingen met trots.  
Zo maakte een havo 5-leerling een documentaire van een uur 
over de Nieuwmarktrellen van 1975. De vertoning ervan op 
school trok meer dan honderd mensen. Een leerling uit 6 vwo 
onderzocht hoe theaters in Amsterdam ervoor zorgen dat 
zoveel mogelijk stoeltjes in de zaal bezet zijn. Hiervoor ging  
zij op bedrijfsonderzoek bij vijf grote Amsterdamse theaters. 
Bent u nieuwsgierig naar wat onze leerlingen allemaal maken? 
Op onze website zijn een aantal profielwerkstukken te down-
loaden.

Is het mogelijk om met een windmolen op je fietsstuur een telefoon op te laden?

Science en Profielwerkstukken

Ingrid van der W
al

Bas de Koning
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Watersporten met de sportklassen 
Kanovereniging Gaasperplas en de 
Kanoschool.nl gaven onze OSB-sport-
klassen les in verschillende leuke en 
leerzame onderdelen van de water-
sport. Vier maandagen op rij maakten 
onze sportklassers kennis met kano, 
kanopolo, raften en SUP. Daarbij 
testten zij kwaliteiten als balans, 
controle, sturen en samenwerking. 
Af en toe ging het natuurlijk mis, 
meerdere leerlingen belandden in 
het water. Het geluk was echter aan 
onze zijde dit jaar: we hadden vier 
keer prachtig nazomerweer. Behalve 
het aanleren van de nieuwe sporten, 
hebben we erg genoten. Heerlijk!

Sportklas organiseert sportdag 
voor basisschool Wereldwijs 
De vmbo-sportklassen van de OSB zijn 
vmbo-plusklassen. Niet alleen doen de 
leerlingen eindexamen op vmbo-t-
niveau. De sportklassen organiseren 
ook activiteiten voor andere leer-
lingen, van zowel OSB-onderbouw  
als basisscholen. De vmbo-ers leren 
dat het nog niet zo gemakkelijk is een 
groep kinderen iets te laten doen dat 
je in gedachten hebt. Daarvoor is 
samenwerking en een strakke organi-
satie nodig. 

Op dinsdag 29 november 2016 organi-
seerde onze sportklas 4EE een sport-
dag voor openbare basisschool 
Wereldwijs. ‘Wij verzorgden een leuke 
ochtend voor de groepen 6, 7 en 8.  
Om 08:00 uur waren alle sportklassers 
aanwezig om op te bouwen. Om 09:00 
uur verdeelden we de 107 leerlingen 
over negen verschillende onderdelen, 
zoals trampolinespringen, basketbal, 
penalty schieten en hindernissenpar-
cours. Halverwege de ochtend was er 
een korte pauze en kregen de kinderen 
fruit en water. Na het laatste onderdeel 
reikten de coördinatoren Celine en 
Yaëlla ieder kind een medaille uit, waar 
ze erg blij mee waren. Nadat de kinde-
ren weg waren, ruimden wij alles op en 
gingen ook wij naar huis. Het was een 
leuke en succesvolle ochtend!’ 

Dans: Kijken en doen 
Havo- en vwo-leerlingen bezochten in 
oktober 2016 de voorstelling Ignite van 
het Amsterdamse Ish Dance Collective 
in het Bijlmerparktheater. Dat was in 
het kader van een dansworkshop 
onder leiding van Franziska Menge, 
voor het vak Culturele en Kunstzinnige 
vorming. Na het theaterbezoek maak-
ten de leerlingen een verslag, waarbij 
zij de in de workshop geleerde stof 
verbonden met wat zij hadden gezien.

Jessica uit 5Fvwo schreef: “Het fascine-
rende vond ik vooral dat de dansers 
steeds hetzelfde deden, maar dan steeds 
met één man minder. Hierdoor zag je dat 
het stuk steeds minder krachtig werd, wat 
staat voor dat je samen sterk staat.”

Hiermee verbond zij de inhoud van het 
stuk met de vorm.

Op 8 december 2016 gingen 4FA en 
4FB naar de voorstelling Awake van 
Theater De Gasten in de Krakeling. 
Daarmee startte hun dansproject.  
Voorafgaand aan de voorstelling was  
er een introductie in de klas. Na de 
voorstelling gingen leerlingen zelf aan 
de slag in een serie dansworkshops, 
met een schrijfopdracht en presenta-
ties in de klas. 

Peter van den Heuvel

Sport

Sport KunstBram
 D

e M
ondt
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Kunst

Het is bijna niet voor te stellen: leerling-musici gaan weg! 
Waarom? Omdat ze hun OSB-opleiding voltooid hebben  
en naar een vervolgstudie zijn vertrokken. Na vijf jaar OSB 
Leerorkest dient zich een nieuwe generatie muzikale 
leerlingen aan. Soms gaat dat stilletjes en geleidelijk, 
andere keren met veel ophef en kabaal. Stel je voor: je 
speelt al jaren klarinet en je wilt graag saxofoon. Maar het 
gaat leerlingen niet snel genoeg….. Geduld hebben is dan 
het devies. En gewoon goed je best doen op je klarinet,  
om te laten zien dat je echt gemotiveerd bent.

Na de zomervakantie was het even spannend of het OSB 
Leerorkest ZO de lange periode zonder repetities en 
concerten zou overleven. De zorg was tevergeefs. Het  
bijna geheel vernieuwde orkest van zo’n 30 scholieren is 
opnieuw een hechte groep. Wat een geluk en wat een 
verrassing! 

Het orkest repeteert elke week onder leiding van de immer 
gedreven Wouter Hakhoff en het team van groepsdocen-
ten. Het niveau is aanzienlijk gestegen; je komt ook niet 
zomaar meer in het orkest. Wel als je zin hebt om te 
studeren en samen te komen op de maandagmiddag.  
En natuurlijk wanneer je op het podium wilt zitten voor 
verschillende soorten publiek, je het leuk vindt om  
applaus te krijgen en vaak lekker eten. En als je wilt reizen, 

interessante mensen wilt ontmoeten en op spannende 
plekken wilt komen.

Het zal duidelijk zijn: het Leerorkest is er om samen te ge-
nieten van mooie, lekkere en coole muziek.  Zelf gespeeld 
en verzonnen soms en op alle mogelijke instrumenten. 
Het OSB Leerorkest ZO is een instituut en een begrip 
geworden. Een wereld met eigen regels en vooral gezellige, 
spontane en muzikale leerlingen. Jullie horen van ons, ook 
de volgende vijf jaar. Kom meedoen als je durft en volg ons 
op de podia in Amsterdam en daarbuiten.

Kees Zonneveld

de kinderschoenen ontgroeid
Vijf jaar OSB Leerorkest ZO:   

5 jaar OSB Leerorkest ZO5 jaar OSB Leerorkest ZO

http://www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl/leerorkest/
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Werkweek Terschelling 2016 

De eerste klassen van de B-deelschool sloten schooljaar 2015/16 af met een 
werkweek op Terschelling. Zo’n werkweek is niet alleen leuk, ook goed voor  
de saamhorigheid van de leerlingen. De leerlingen waren maandagochtend 
extra vroeg op de OSB. De bus naar Harlingen, waar de boot naar Terschelling 
vertrekt, vertrok al om 08:00 uur. Op het eiland fietsten we op gehuurde 
fietsen naar de camping, waar de leerlingen hun eigen tenten opzetten.  
Op het programma stonden activiteiten als een natuurwandeling onder 
leiding van Staatsbosbeheer, sport, wadlopen, spellen ’s avonds in het bos, 
hout sprokkelen voor het kampvuur en boodschappen doen in het dorp.  
De leerlingen waren zelf verantwoordelijk voor het avondeten. Voor vertrek, 
op school, stelden we kookgroepjes per klas samen en kregen de leerlingen 
budget om inkopen te doen. Zij bereidden iedere avond verschillende ge-
rechten, op camping gaspitjes, variërend van pannenkoeken tot driegangen-
menu’s met dessert. 

Leerlingen en docenten zorgden samen voor een onvergetelijke week. 
Op de terugreis konden de meeste leerlingen en begeleiders hun ogen niet 
meer open houden…. Terschelling is hopelijk een blijvende herinnering voor 
de leerlingen. 

Joris van Loo 
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Paarse vrijdag 
Op 9 december 2016 was het Paarse vrijdag. Iedereen trok paarse kleding uit de kast om te laten zien dat wij 
ons inzetten voor onze lhbt-leerlingen (lesbienne, homo, biseksueel of transgender). We maakten er een 
echt feest van. De OSB GSA (Gay-Straight Alliance) organiseerde verschillende activiteiten op school.  
Zo hadden we dit jaar een groot debat in de theaterzaal. Simone Kukenheim, Amsterdams wethouder voor 
onderwijs, was daarbij aanwezig. Onze vierde klassen namen het in een debat op tegen leerlingen van het 
Sweelinck College. De stelling was: Op wie je verliefd wordt, is je eigen keuze. Er ontstond een discussie over 
identiteit en verliefdheid, over de rol van ouders en over de rol van de overheid. 

 17Paarse vrijdag



Overtuig jezelf. Kom kijken
en kennismaken op de OSB.

Misschien
wel de beste
school van
Amsterdam

openschoolgemeenschapbijlmer.nl

Overtuig jezelf. Kom kijken
en kennismaken op de OSB.

OPEN
DAGEN

za 21 januari / 10-14 uur

di 31 januari / 18-21 uur 

do 9 februari / 18-21 uur 
speciaal voor havo/vwo 

550016001_OSB affiche A3_v5.indd   1 14-12-16   23:10

http://www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl/

