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Open dag
 
Ik kan het me nog zó goed herinneren toen ik voor 
het eerst de aula van de school in liep. Ik wist meteen 
dat dit de school was waar ik heen wilde. 
De aula zat vol met kinderen. Je kreeg een gekleurd 
kaartje, waarmee je in een groep werd ingedeeld die 
samen de school en lessen ging ontdekken.  
We kregen allemaal kleine proeflessen, om de 
lokalen, school en de manier van lesgeven beter te 
leren kennen. De hele tijd zat ik te denken: ik moet 
gewoon op deze school komen! Het grappige was 
dat ik toen nog niet wist dat het een sportieve school 
was en laat me je vertellen, ik ben niet een van de 
meest sportieve personen. Maar dat weerhield mij er 
niet van om naar de OSB te gaan. 

Ik ben niet alleen naar de Open Dag geweest, maar 
ook naar de lesjesdag. Die vond ik het leukst, omdat 
we met de hele klas van de basisschool gingen. 
Het was hilarisch hoe onze juf de weg kwijt raakte, 

we maakten een flinke omweg. Daarna hadden we 
een leuke ochtend met lessen en een toneelstuk.  

In mijn eerste jaar heb ik de eer gekregen om op de 
Open Dag begeleider te zijn. Ik was zo blij! Ik deed 
dit samen met iemand die ik van mijn vorige school 
kende. We gingen chocolademelk drinken en 
beantwoordden vragen van de geïnteresseerde 
kinderen. Het was heel gezellig, tenminste ik vond 
het een groot plezier om aan zoiets mee te doen! 

De OSB is voor mij een geweldige school met aardige 
leraren. Het heeft een aardige sfeer en een bonus- 
punt is dat je een grote kans hebt om toegelaten te 
worden. Ik heb in de eerste hard gewerkt en ben van 
een vmbo-t-advies naar een Havo-advies gegaan.  
Er waren wat problemen voor mij in het eerste jaar, 
maar de school regelde dat heel goed en ik ben blij 
dat ik ben toegelaten tot de OSB. 

Mirre van der Velden

Column

Mirre van der Velden 

Leerlingen in de mediatheek 
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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!  

De OSB is een brede school voor vwo, havo en vmbo, die leerlingen  
stimuleert om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dat doen we 
door samen te werken met en in de omgeving – en die is gemengd als 
Amsterdam zelf, stad van 180 nationaliteiten. Daarom is de OSB bij uitstek 
de Amsterdamse school van nu. 

De OSB is bijzonder omdat we meer bieden dan een passend diploma, 
de OSB wil meer dan cijfers alleen. Natuurlijk dagen we leerlingen uit op  
hun eigen niveau en meer. We bieden vele extra’s. In de onderbouw krijgen 
leerlingen bijvoorbeeld allemaal techniek. Bij science en biologie doe je 
samen onderzoek en bij Fast Lane English haal je extra Cambridge Certifi-
cates. 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 jezelf kennen en verantwoordelijkheid nemen.  
Dat doen we in de les en in projecten als de jongerenrechtbank en mini-
mediation.  

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 een open gebouw in Amsterdam Zuidoost, met veel 
goede faciliteiten. En op slechts twintig fietsminuten vanaf station Amstel 
en goed bereikbaar met het OV. Een leerling uit het centrum noemde 
de OSB een ‘echte om-fiets-school’.  

In deze ‘Palet’ nemen we u mee door de OSB en leest u hoe het er bij ons 
aan toe gaat. Als je meer van een school verwacht dan alleen een diploma, 
kom dan kijken op de OSB. Misschien wel de beste school van Amsterdam.  

OSB moet je beleven.
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 2 2  Interview 2

Hebben ze in Harlingen geen leuke scholen, Stephanie?
(Lachend) Daar ken ik iedereen al. 
Ik heb op veel scholen gewerkt, van Winterswijk tot  
Hellevoetsluis, Almere en Rotterdam. Ik kwam op de OSB 
terecht en viel voor het bijzondere concept en de fijne sfeer. 
Ik was nieuwsgierig naar de school die ooit begonnen was 
met een stel ouders en leerlingen die niet geloofden in het 
gewone onderwijssysteem. Die school waar de eerste 
lessen buiten op het grasveld plaats vonden, zittend in 
een kring rond de docent. Een school die vrijheid en lef 
uitstraalt. 

Vanaf dag één werd mij duidelijk dat dit een bijzondere  
plek is. De lessen die ik opving, waren verdeeld over 
verschillende jaargangen en niveaus. Maar alle klassen 
hadden iets gelijks. Ze waren een bonte mix van de samen-
leving. Ik was onder de indruk hoe mooi het concept van de 
kring een vast ritueel was geworden. Het gezamenlijk de les 
opstarten op een open, gelijkwaardige manier, een  
moment om de focus te richten op wat er de komende  
60 minuten staat te gebeuren, doelen duidelijk te maken, 
maar ook om even een persoonlijk verhaal te kunnen delen. 

Het mentoraat op de OSB

Het mentoraat op de OSB:
‘Meester Bart’ en forenzend mentor Stephanie Geurtz

Bart Ongering, inmiddels landelijk bekend als ‘Meester Bart’, de schrijvende meester die met veel liefde en 
humor de uitspraken van zijn leerlingen verzamelde en publiceerde, werkt al voor het tiende jaar op de OSB.  
Hij verruilde enkele jaren geleden de onderbouw voor het vmbo, waar hij zijn tweede jaar als mentor ingaat.  
Hij werkt aan zijn eerste roman. In het voorjaar komt zijn tweede bundel uit.

Stephanie Geurtz verruilde eind vorig jaar haar bestaan als rondreizend invaldocent, docentencoach, groeps-
begeleider en onderwijsontwikkelaar voor een baan als docente Duits en mentor bij de OSB. Zij reist vier keer  
per week vanuit Harlingen naar Amsterdam Zuidoost om bij ons te werken.

Bart Ongering, inmiddels landelijk bekend als ‘Meester Bart’, de schrijvende meester die met veel liefde en 
humor de uitspraken van zijn leerlingen verzamelde en publiceerde, werkt al voor het tiende jaar op de OSB.  
Hij verruilde enkele jaren geleden de onderbouw voor het vmbo, waar hij zijn tweede jaar als mentor ingaat.  
Hij werkt aan zijn eerste roman. In het voorjaar komt zijn tweede bundel uit.

Stephanie Geurtz verruilde eind vorig jaar haar bestaan als rondreizend invaldocent, docentencoach, groeps-
begeleider en onderwijsontwikkelaar voor een baan als docente Duits en mentor bij de OSB. Zij reist vier keer  
per week vanuit Harlingen naar Amsterdam Zuidoost om bij ons te werken.

Bart Ongering, inmiddels landelijk bekend als ‘Meester Bart’, de schrijvende meester die met veel liefde en 
humor de uitspraken van zijn leerlingen verzamelde en publiceerde, werkt al voor het tiende jaar op de OSB.  
Hij verruilde enkele jaren geleden de onderbouw voor het vmbo, waar hij zijn tweede jaar als mentor ingaat.  
Hij werkt aan zijn eerste roman. In het voorjaar komt zijn tweede bundel uit.

Stephanie Geurtz verruilde eind vorig jaar haar bestaan als rondreizend invaldocent, docentencoach, groeps-
begeleider en onderwijsontwikkelaar voor een baan als docente Duits en mentor bij de OSB. Zij reist vier keer  
per week vanuit Harlingen naar Amsterdam Zuidoost om bij ons te werken.
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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.

Rots en water  

Rots en Water

De eerste drie weken van dit schooljaar zijn alle eerste klassen 
op de OSB bij de vakken drama en bewegingsonderwijs gestart 
met lessen over “Rots en Water”. Tijdens deze lessen leren 
kinderen om zich via fysieke oefeningen meer bewust te 
worden van hun eigen gevoel en gedrag. Daarnaast leren zij om 
rekening te houden met de gevoelens en grenzen van anderen.  

Wanneer je je bewust bent van jezelf, je eigen kracht en waar 
jouw grenzen liggen, vergroot je je zelfvertrouwen. Je gaat 
steviger in je schoenen staan en je kunt voor jezelf opkomen. 
De speelse oefeningen zijn veelal ‘naar binnen gericht’: focus 
op je eigen houding, je eigen ademhaling. In tegenstelling tot 
wat kinderen vaak gewend zijn om te doen: roepen, spuien en 
commentaar leveren op een ander. 

We doen dit alles om een prettige sfeer in de klas en een rustige 
werksfeer te bevorderen. In een maatschappij waarin kinderen 
(en volwassenen) in toenemende mate communiceren via 
telefoons en sociale media is de focus vaak naar buiten gericht. 
‘Hoe kom ik over?’, ‘Wat vinden anderen van mij?’ zijn vragen 
die in de puberteit altijd al een grote rol speelden, maar het lijkt 
wel steeds lastiger te worden voor kinderen in deze tijd om aan 
te voelen welke ruimte je inneemt in een groep en wat hierbij in 
verschillende situaties gepast is. 

Tijdens de eerste drie weken besteedden we aandacht aan 
de thema’s Kennismaking, Jezelf mogen zijn en Een veilige 

sfeer in de klas.  We hebben nu al gemerkt dat de leerlingen zich 
door de lessenserie over Rots en Water meer bewust zijn van hun 
plekje in de groep, hoeveel ruimte ze innemen in een les en waar 
hierin ieders uitdaging ligt. Leerlingen houden al steeds meer 
rekening met elkaar, dus in die zin is de lessenserie al heel succesvol 
gebleken. We gaan nu bekijken hoe we dit door kunnen zetten in 
leerjaar 2. 

Je bent dit jaar ook mentor van een eerste klas geworden. 
Hoe is dat?
Dat is een bijzondere taak hier op de OSB! Een klas met  
26 leerlingen en inclusief mij een klas met zestien verschil-
lende nationaliteiten! Het woord wereldburger krijgt hier 
meteen betekenis! Ik doe het gelukkig niet alleen. Met mijn 
co-mentor draai ik een programma met verschillende 
inhoud. Er is veel aandacht voor individuele persoonlijke 
ontwikkeling, maar ook voor het groepsproces. Het pro-
gramma “Rots en Water” is daarbij een mooie basis. Leerlin-
gen maken kennis met hun eigen gedrag, wat het betekent 
om ruimte in te nemen of te geven, of het handig is om een 
confrontatie aan te gaan of dat er ook andere manieren zijn 
om doelen te halen. We werken samen met de docenten 
drama, waardoor spel afgewisseld wordt met gesprekken en 
het uitwisselen van ervaringen. 

Jij bent al tien jaar mentor, Bart. Hoe kijk jij naar ons  
mentoraat?
Het mooie van ons mentoraat is, dat wij ons met ons allen 
enorm verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van de 
leerling als individu en de klas als groep. Het is hard werken, 
je staat constant aan, maar het is het allemaal waard. 
Mentoren hier zijn enorm toegewijd. Ik zeg niet dat dat op 
andere scholen niet zo is, maar de OSB geeft ons er veel 

meer tijd voor in onze taak en dat maakt ook, dat we heel 
veel aandacht aan onze leerlingen kunnen besteden. 
Als mentor sta ik nog dichterbij de leerling dan als docent en 
dat geeft me veel voldoening. Zorgen maken doe ik me 
twee jaar lang, maar dat hoort er nou eenmaal een beetje 
bij. Ik hoop ze straks met een diploma weg te zien gaan, 
gelukkig terugkijkend op hun tijd op de OSB. 

Je stapte twee jaar geleden over van de onderbouw naar de 
bovenbouw van het vmbo. Zie je veel verschillen?
Het is grappig om te zien hoe jong de kinderen in de 
onderbouw ineens zijn als je niet meer direct met hen werkt; 
het wennen aan de bovenbouw gebeurt erg snel. De 
dynamiek is in de bovenbouw anders, het is wat meer op het 
individu allemaal. Je bent toch wat minder bezig met het 
sturen van de groep en omdat de leerlingen ook examens 
maken, spits je je toch meer toe op de leerling als individu. 
De basis- en kaderleerlingen die ik nu begeleid, behoeven 
nog meer dan andere kinderen een directe, duidelijke, 
pedagogische benadering met daarbij de absolute behoefte 
om gezien te worden. Dat vind ik erg leuk en boeiend. 

En wat brengt je werk hier voor ‘Meester Bart’?
De kinderen hier op school zijn de inspiratie om te schrijven. 
Of je wil of niet, ze kruipen in je hart. 
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De Jonge Jury 
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 prijsuit-
reiking van het winnende boek bijwonen 
of meedoen aan het voorleesproject. 
De Jonge Jury start na de kerstvakantie. 
Je geeft je op in de bibliotheek  van 
school en kiest een aantal geselecteerde 
jeugdboeken om te lezen tussen januari 
en april. De vijf boeken die landelijk de 
meeste stemmen krijgen, worden 
genomineerd voor de Prijs van de Jonge 
Jury. De prijsuitreiking is een groot 
spektakel, 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 lievelingsschrijver aan te prijzen en 
misschien wel te ontmoeten.

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 vertegenwoordigen in de 
Amsterdamse voorleescompetitie. In 
maart neemt onze schoolwinnaar het 
op tegen de winnaars van de andere 
scholen, in onze prachtige Openbare 
Bibliotheek naast het Centraal Station.

Poëzieproject
In samenwerking met de School der 
Poëzie maken alle tweedeklassers hun 
eigen gedicht. De vakken Nederlands,  
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 wissellijst 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 beoordeeld. 
Uit iedere klas worden vijf gedichten 
genomineerd voor de finale. Tijdens 
de afsluitende poëzierevue dragen alle 
genomineerde leerlingen hun gedich-
ten op in “Het Theater van het Woord” 
in de Openbare Bibliotheek.

Columnfestival
De OSB doet al jaren met bijna alle derde 
klassen vmbo-t en havo/vwo mee aan 
het columnfestival van stichting No-
where. Deze stichting geeft op school 
aan de deelnemende klassen een 
introductieles, die gevolgd wordt door 
enkele lessen en schrijfsessies onder 
leiding van de eigen docent Nederlands. 
Dit levert elk jaar weer een aantal 
verrassend goede en vaak geestige 
columns op. De beste columns worden 
gepubliceerd in de speciale columnkrant 
van Nowhere en voorgedragen tijdens 
het columnfestival in hun theaterzaal. 
Daar strijdt elke klas tegen één of twee 
klassen van andere middelbare scholen 
om de prijzen voor beste column en 
beste voordracht.

Op pagina 16 staat een column die in dit 
kader geschreven werd door Isa Gruter 
(klas 3 vmbo-t): “De bus in de ochtend”.

Lezen Schrijven
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Rekenen wordt op de OSB in combinatie 
met wiskunde gegeven en de wiskunde-
docent is ook rekendocent. De ontwikke-
ling van leesvaardigheid is vanzelfspre-
kend het domein van de vakgroep 
Nederlands.

Zowel bij taal als bij rekenen volgen we 
de leerlingen met  diagnostische toetsen. 
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. 

Voor leerlingen die op achter zijn geraakt 
bij hun leeftijds- en niveaugenoten, 
starten we halverwege leerjaar 1 een 
bijlesprogramma voor taal en rekenen. 
Ouders worden daarover jaarlijks voorge-
licht tijdens een speciale ouderavond.

Voor leerlingen met ernstige lees- en 
rekenproblemen (dyslexie, dyscalculie en 
aanverwante stoornissen) stellen we vast 
welke ondersteuning de OSB kan bieden. 

We hebben niet alleen maar bijlessen en 
extra ondersteuning. Met name op 
taalgebied is er veel extra aanbod, zoals 
de Jonge Jury, het Poëzieproject , column-
wedstrijden en debatten.

Taal en rekenen op de OSB  5

Taal en rekenen op de OSBSchrijven
Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is van belang voor de toekomst van iedere leerling, los van wat die later gaat 
doen. Daarom besteden we veel tijd aan taal, leesondersteuning en taalprojecten. Bij rekenen willen we dat iedere 
leerling op zijn eigen niveau met een voldoende resultaat voor de rekentoets de school verlaat.

Kunst en sport

Kunstklas 3 speelt ‘Young Lear’ in de Krakeling, mei 2017
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De Huiswerkklas
De huiswerkklas op de OSB is er om leerlingen huiswerk te 
laten maken, in alle rust en in de vertrouwde leeromgeving. 

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 leerproblemen of 
gedragsproblemen heeft. De huiswerkklas is drie dagen 
per week in de Studiezaal Onderbouw:
• Op dinsdag van 14.30 – 16.30 uur; 
• op woensdag en donderdag van 15.30 – 17.30 uur. 
• Onderbouwleerlingen 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. Wanneer een leerling altijd keurig naar de huis-
werkklas is geweest, wordt de borg aan het eind van het 
schooljaar terugbetaald.  

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 
begeleidingen per week. 

Huiswerkbegeleiding
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Vmbo-opleidingen 
vernieuwd op de OSB 

Op de OSB stromen leerlingen aan het eind van de tweede klas door naar het niveau, waarvan we verwachten 
dat ze er een diploma in kunnen halen: vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch of havo/vwo. 
De leerlingen die naar het vmbo gaan, moeten al in klas 2 een aantal belangrijke keuzes maken. 

Leerlingen die de theoretische leerweg gaan doen, kiezen  
uit Zorg & Welzijn, Techniek en Economie, of de vmbo-plus-
klassen Sport en Kunst. 

Voor de leerlingen die naar vmbo-basis of -kader door- 
stromen, zijn er nieuwe en vooral méér keuzes. Leerlingen 
maken een keuze uit de profielen Zorg & Welzijn, 
Techniek & Ontwerpen of Economie & Ondernemen.  
Leerlingen maken, naast de verplichte hoofdvakken, 

een keuze tussen enkele keuzevakken én keuzeleerlijnen.  
De leerlingen stellen hun programma daardoor voor een deel 
zelf samen. 

Door dit vernieuwde aanbod en de keuzes die de leerlingen 
mogen maken, is er meer aandacht voor talenten en interesses 
van leerlingen. Ze kunnen zich zo beter en persoonlijker 
ontwikkelen. De nieuwe programma’s sluiten ook beter aan 
op de vervolgopleidingen in het mbo, omdat de keuzevakken 
een beroepsvoorbereidend en oriënterend doel hebben.                                                                                                                  

Om leerlingen een goede keuze te laten maken voor een profiel en 
keuzevakken werken alle leerlingen vanaf de tweede klas aan een 
eigen LOB-portfolio. Dat is een digitaal portfolio, waarin opdrachten 
en ervaringen (stages!) kunnen worden bewaard. 

In de bovenbouw werken ze hier verder aan, om zich voor te 
bereiden op de overstap naar het mbo. Zo leren ze bewustere 
keuzes te maken voor een vervolgopleiding. Loopbaanoriëntatie en 
begeleiding is dan ook een verplicht onderdeel van de vernieuwde 
opleidingen.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Zorg & Welzijn Techniek & Ontwerpen Economie & Ondernemen

Vmbo-opleidingen 



 9 8 8 Interview

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Elizabeth: Ik kom van het ROC TOP waar ik teamleider was. Op 
dit MBO wordt les gegeven aan probleemjongeren op niveau 1 
en 2. Ik woon in Amsterdam met mijn man, twee dochters, hond 
en kat.

Greetje: Via Groningen, Duitsland en Zutphen ben ik in Amster-
dam beland. Negen jaar geleden oriënteerde ik me op de 
scholen in Amsterdam en drie scholen spraken me aan vanwege 
hun andere pedagogische benadering. Eén daarvan was de 
OSB, maar het werd de Apollo, een school voor jongeren met 
gedragsproblematiek. Ik was daar mentor, schoolopleider en 
docent Duits. Ik ben nu 21 jaar werkzaam in het onderwijs. 
Verder woon ik op IJburg met vriend en kat.

Christel: Ik kom uit Hilversum en werk al dertig jaar in het onder-
wijs. Ik heb op verschillende scholen in het Gooi gewerkt, de 
laatste zestien jaar was ik afdelingsleider op het Comenius 
College. Omdat ik nieuwsgierig was naar andere scholen ben ik 
vorig jaar als interim schoolleider aan de slag gegaan, eerst in 
Dordrecht en nu dus in de Bijlmer.

Waarom koos je voor de OSB?
Elizabeth: Ik kende de school van de tijd dat mijn dochters zich 
oriënteerden op een middelbare school. Wat mij aansprak, is 
dat de school zo gericht is op de leerling. Wij woonden te ver 
weg en mijn dochters kozen voor een andere school. Ik heb nu 
voor de OSB gekozen, omdat ik graag op een VO-school wilde 
werken. Het is een leuke leeftijdsgroep en er heerst een andere 
‘vibe’; er gebeurt van alles en ik heb meer persoonlijk contact 
met de leerlingen.

Greetje: ik wilde graag werken op een brede school met een 
afspiegeling van de maatschappij. De OSB  is letterlijk en 
figuurlijk veelkleurig: veel soorten mensen met veel verschil-
lende kwaliteiten en mogelijkheden.

Christel: Bij mij ging het iets anders. De OSB had voor deel-
school C een collega aangenomen die zwanger was. Tot ze zou 
beginnen, zocht de school ze een tussenoplossing – en dat was 
ik. Ik was heel blij toen Saskia, de directeur, mij vroeg. De OSB is 
bekend in onderwijsland door het bijzondere concept, waarbij 
leerlingen van alle niveaus twee jaar bij elkaar in de klas zitten. 
Dit concept heeft juist de laatste jaren weer meer positieve 
aandacht. 

Wat is je eerste indruk van de school?
Greetje: Er wordt veel georganiseerd, zoals alle activiteiten bij 
OSB-breed. Leerlingen worden écht uitgedaagd om op een 
hoog niveau te werken. Er stromen dan ook veel leerlingen op. 

Elizabeth: De school is opgedeeld in deelscholen. Het is dus 
kleinschalig georganiseerd. Voor zowel leerlingen als docenten 
is dat prettig, omdat je fijn je eigen kleine schooltje hebt. 
Tegelijkertijd kan je wel profiteren van alle faciliteiten een grote 
school.

Christel: In het Gooi werkte ik op een wat je noemt ‘witte’ 
school. Ik vind het een rijkdom om op de OSB te werken met 
leerlingen met zo veel verschillende achtergronden, zowel 
sociaal als cultureel. 

Wat verdient aandacht?
Greetje: Ik vind het belangrijk dat er, vooral in de onderbouw, 
veel structuur is. Dat leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Ik 
ben ’s ochtends vroeg op school, onder andere om ervoor te 
zorgen dat leerlingen op tijd in de les zijn. 

Elizabeth: Van oudsher is er op de OSB veel aandacht voor zorg.  
Voor kinderen die een beetje of wat meer hulp en ondersteu-
ning nodig hebben, zoeken we een passende oplossing. Dat 
moet vooral zo blijven. 

Christel: Iedere deelschool heeft haar eigen gezicht en dyna-
miek, maar er is ook een stevig profiel als ‘heelschool’. De school 
geeft veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van haar 
docenten en dat zie je terug in de klas. 

Nog een laatste vraag: waarom adviseer je leerlingen en 
ouders om te kiezen voor de OSB?
Greetje: Het is een diverse leef- en leergemeenschap met 
kinderen met verschillende achtergronden. Als je dat leuk vindt, 
ben je op de OSB helemaal op je plek. Iedereen mag anders zijn. 

Elizabeth: De aandacht die de OSB geeft aan de individuele 
leerling, zeker in vergelijking tot andere scholen.

Christel: Ik adviseer ze om te kiezen voor de OSB vanwege de 
goede sfeer. Op de OSB worden ouders echt betrokken bij de 
gang van zaken op school en er is veel contact.
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Ze zien er nog monter en ontspannen uit tijdens 

het interview, de drie nieuwe deelschoolleiders 

van de OSB -en dat terwijl ze er al bijna een hele 

werkweek op hebben zitten.  Greetje Kloosterman, 

Elizabeth Verhoog en Christel Wets startten dit 

schooljaar als teamleider en lid van de school-

leiding en we zijn benieuwd naar hun eerste 

indrukken van de school – en naar wie ze zijn en 

waarom ze hier wilden werken, natuurlijk.

Interview met drie nieuwe deelschoolleiders
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Zit je in groep 7 en krijg je waarschijnlijk een havo-, havo/vwo- of vwo-advies ? 
Kom dan de OSB ‘proeven’ bij OSB-plus!

 In oktober en november organiseren we op woensdagmiddag proeflessen voor 
achtstegroepers met een havo, havo/vwo of vwo-advies. De lessen worden 
gegeven door twee vakdocenten, die je laten zien wat het vak ‘science’ inhoudt, 
wat beeldende vorming met wiskunde te maken kan hebben, of Engels met 
drama, of biologie met bewegingsonderwijs …

Na vier lessen presenteren jullie wat jullie geleerd hebben aan jullie ouders. 
Zet het alvast in je agenda, of laat je ouders het in de hunne zetten. We vinden het 
fijn als je komt!

havo
vwo

Met ingang van schooljaar 2014-2015 is het vwo op 
de OSB ingericht als 2fasenvwo (2fV). Dit houdt in 
dat leerlingen tussendoor de mogelijkheid krijgen 
om een havodiploma te behalen. 

We maken dit mogelijk door te werken met een vwo-kern-
curriculum, waarin het havoprogramma is ingebouwd.  
Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: leerlingen 
met vwo-potentie krijgen na de derde klas een reële kans  
om een vwo-diploma te halen, maar mocht dat niet lukken 
dan kunnen ze zonder vertraging toch slagen voor de havo. 
Voor excellente leerlingen ontstaat juist ruimte om te ver-
diepen of te versnellen. Er zijn steeds meer leerlingen die al  
in de vijfde klas een vak afronden door versneld schoolexa-
men en Centraal Examen te doen. Andere leerlingen kiezen  
er juist voor om een extra vak te nemen op het vwo, zodat 
hun kansen bij de vervolgopleidingen vergroot worden. 

Afgelopen zomer deed de eerste lichting 2fV-leerlingen 
examen en dat werd een groot succes: de resultaten waren 
beter dan voorgaande jaren en we hebben nog nooit zoveel 
vwo’ers gehad die hun diploma haalden. 
Eén van die leerlingen was Nadine Schoonderbeek. Zij kwam 
met een havo-advies op de OSB binnen en heeft gedurende 
de onderbouw hard gewerkt. Aan het eind van de derde klas 
stond ze er heel goed voor en omdat de docenten zagen dat 
ze vwo-potentie had, is ze uiteindelijk naar 4vwo gegaan. 

Nadine: “Aanvankelijk was het hard werken en waren mijn 
resultaten maar krap voldoende, maar gedurende de boven-
bouw ging het steeds beter.” In 5vwo stond Nadine er inmid-
dels zo goed voor, dat ze besloot om niet op te gaan voor het 
havo-examen. Afgelopen zomer is ze ruimschoots geslaagd 
voor het vwo.

Inmiddels studeert ze communicatiewetenschappen aan de 
VU: “Ik ben de OSB heel erg dankbaar voor het 2fV-program-
ma. Zonder het programma was ik hoogstwaarschijnlijk havo 
gaan doen en zou ik dus niet direct naar de universiteit 
hebben gekund. Ik wil andere scholen aanraden om zich aan 
te sluiten bij het landelijke 2fV-programma, want het biedt 
laatbloeiers zoals ikzelf de kans om een diploma op het 
hoogste niveau te halen.”

Het 2fV-programma heeft ervoor gezorgd dat we op de OSB 
veel meer maatwerk leveren: wat wil en kan een leerling en 
hoe kunnen we dat mogelijk maken? De nieuwste tak in de 
maatwerkfamilie is de overgang van 5havo naar 6vwo. De OSB 
is één van de weinige scholen in Nederland die deze route 
mogelijk maakt, met name doordat het havoprogramma al in 
4 en 5vwo zit ingebouwd. 

2fasenvwo • OSB-Plus 10

“Zonder dit programma was ik 
waarschijnlijk havo gaan doen …”

Het 2fasenvwo 
op de OSB  

OSB-plus
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Kent u Icarus? De jongen die in zee stortte vanwege zijn 
hoogmoed. Hij zat gevangen op Kreta en kreeg van zijn 
vader 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 en 
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 h/v-advies met cito-scores vanaf 541. 
In dit aanbod integreren we verschillende leergebieden: 
Nederlands, wiskunde, beeldende vormgeving en drama.  

“Icarus” is de aanleiding om in de eerste jaarhelft vanuit 
het vak Nederlands en drama kennis te maken met de 
antieke cultuur en de Griekse goden, met hedendaagse 
verhalen en gedichten over hetzelfde thema; we leren 
leerlingen literaire teksten te lezen,  zelf te schrijven, om 
na te denken over het doel en de betekenis van verschil-
lende teksten. Vanuit wiskunde/natuurkunde en beel-
dende vorming laten we de leerlingen in de tweede 
jaarhelft vlieg- en bouwconstructies onderzoeken en 
analyseren. We hopen dat de lessen de nieuwsgierigheid 
zullen prikkelen en leerlingen laat leren vanuit eigen 
onderzoeksvragen.     

De vaardigheden die we centraal stellen in dit aanbod, 
zijn de vaardigheden die in de bovenbouw op het vwo 
van de leerlingen gevraagd worden. Daarnaast krijgt 
uiteraard het leren samenwerken, een van de speer-
punten van de OSB, speciale aandacht. Op deze manier 
ontwikkelen de vwo-leerlingen op de OSB iets extra’s: 
samenwerken met andere leerlingen, van diverse cultu-
rele achtergronden en met verschillende cognitieve 
vaardigheden, en ontwikkelen van voorbereidende 
academische vaardigheden in samenwerking met 
leerlingen van vergelijkbaar cognitief niveau.

We starten hiermee in klas 1 en zetten een doorlopende 
leerlijn uit rond deze vaardigheden. Zo ontwikkelen ze de 
vaardigheden die op de universiteit en de samenleving 
van een vwo’er gevraagd worden. 

Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid voor havo- en vwo- 
leerlingen op de OSB om Fast Lane English (FLE) te 
volgen. Dit programma, dat start in klas 2 en doorloopt 
tot in het examenjaar,  bereidt gemotiveerde leerlingen 
voor op de verschillende Cambridge-examens: 
• het FCE (Cambridge First), 
• CAE (Cambridge Advanced) en het 
• CPE (Cambridge Proficiency, het hoogste niveau). 

De OSB is voor het vierde achtereenvolgende jaar 
officieel geaccrediteerd als  Cambridge English Exam 
Preparation Centre.  Cambridge wil hiermee aangeven 
dat wij een groot aantal leerlingen (meer dan 50 in 2017) 
voorbereiden en inschrijven voor de Cambridge-  
examens en geeft ons toestemming om het speciale 
Cambridge-logo te voeren op onze website.

Dat het programma ook heel succesvol is, blijkt wel uit 
de slagingspercentages: veelal boven de 90%. Onze 
FLE-leerlingen gaan dan ook van school met een boven-
gemiddelde beheersing van het Engels.

De vakgroep Engels is trots op haar leerlingen en op de 
erkenning van Cambridge.

Icarus

FLE

Een vwo-leerlijn 
van klas 1 t/m 6

 11havo
vwo FLE • Icarus, een vwo-leerlijn
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De Jongerenrechtbank op de OSB sluit aan bij het Verdrag van de 
Rechten van het Kind. De leerlingen die eraan deelnemen, 
proberen conflicten tussen leerlingen op te lossen en ervoor te 
zorgen dat de beschuldigde leerling en de benadeelde leerling 
elkaar weer op een normale manier kunnen tegenkomen.  
Zij stellen tijdens de zitting de effecten van (grensoverschrijdend) 
gedrag aan de orde door alle betrokkenen te laten spreken.  
Het idee is dus niet alleen dat leerlingen ‘iets te zeggen moeten 
hebben’, maar vooral dat leerlingen incidenten beter kunnen 
beoordelen. De straffen die zij bedenken, zijn soms duidelijker 
beter dan wanneer volwassenen ze zouden bedenken. 

De jongerenrechtbank spreekt zich niet uit over de wet, maar 
over de regels die wij op school met elkaar hebben afgesproken. 
Alle partijen krijgen een eigen leerling-advocaat en pas nadat 
iedereen gehoord is, doet de jongerenrechtbank een uitspraak. 

Zittingen in de Jongerenrechtbank zijn vertrouwelijk. Familie-
leden zijn altijd welkom, mits zij tekenen voor geheimhouding. 
Soms hebben we ook andere gasten tijdens de zittingen, zoals  
onderzoekers, documentairemakers of personeel van de school. 
Ook zij tekenen voor geheimhouding. 

Om deel te nemen moet je in de bovenbouw zitten. Geïnte-
resseerde leerlingen van alle niveaus kunnen elk jaar opnieuw 
solliciteren naar een functie in de Jongerenrechtbank. Ze 
worden opgeleid voor alle functies: rechter, advocaat en 
aanklager namens de school. De training bestaat uit het leren 
van gesprekstechnieken en het oefenen in rollenspellen. 
Verder brengen we een bezoek aan een politiebureau en de 
rechtbank van Amsterdam. 

Wil je meer weten over de Jongerenrechtbank? 
Bezoek dan ook eens: www.jongerenrechtbanken.nl 

Jongerenrechtbank
‘Kinderen hebben het recht om gehoord te worden in zaken die hen aangaan’ 
artikel 12 van het Verdrag van de Rechten van het Kind

Postertjes met uitspraken zoals hierboven hangen overal in de 
school, om docenten en mentoren eraan te herinneren dat we  
in de school een groep van zo’n twintig goed opgeleide mini-
mediators hebben, die kunnen bemiddelen in kleine ruzies en bij 
onderlinge irritaties bij leerlingen. 

In 2011 is de OSB begonnen met het opleiden van de eerste 
lichting mediators. We gaan dit jaar dus voor de zevende keer 
van start. Leerlingen uit klas 1 die geschikt lijken, worden door 
hun mentor aangemeld, waarna de intensieve training in januari 
start. De selectie is streng: één op de drie leerlingen slaagt er 
uiteindelijk in om mini-mediator te worden. 

Onze mini-mediators leveren een bijzondere bijdrage aan 
de veilige school die we willen zijn. Ze kunnen ingescha-
keld worden door iedereen die in de school werkt of 
leert. Zodra er bemiddeling nodig is, regelen twee 
mini-mediators een gesprek tussen de leerlingen. Een 
week later vindt een terugkomgesprek plaats, en in het 
merendeel van de gevallen blijkt dan dat de lucht 
geklaard is en de ruzie over. 

De

Mini-
mediators  
Werkdruk??
Conflictbemiddeling kun je uitbesteden!

Ruzies oplossen binnen je mentorklas?
Daarvoor ben ik toch geen docent geworden…
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Sportklas 
organiseert 
sportdag voor 
de basisschool

De vmbo-sportklassen van de OSB zijn 
vmbo-plus-klassen: niet alleen doen we 
op vmbo-t-niveau eindexamen, we 
organiseren als klas ook activiteiten 
voor andere leerlingen, zowel van de 
OSB-onderbouw als van basisscholen. 
Daarbij leren we dat het nog niet zo 
makkelijk is om een groep kinderen iets 
te laten doen dat je in gedachten hebt. 
Daarvoor heb je samenwerking en 
strakke organisatie nodig! 

Wij, de sportklas 4EE, hebben een sportdag 
georganiseerd voor een openbare basis-
school in de buurt. Wij hebben voor de 
groepen 6, 7 en 8 een leuke ochtend 
verzorgd. Om 8 uur waren alle sportklas-
sers aanwezig om op te bouwen. Om 9 uur 
verdeelden we de 107 leerlingen voor de 
negen verschillende onderdelen, waaron-
der trampolinespringen, basketbal, penalty 
schieten en hindernissenparcours. Halver-
wege 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 alle kinderen 
weg waren, hebben wij alles opgeruimd en 
gingen wij ook naar huis. Het was een leuke 
en succesvolle ochtend! 
 

Sportklas organiseert sportdag



 14 14  

Sportklas
De OSB is goed ingericht op sportieve 
leerlingen. We hebben niet voor niets 
het certificaat ‘Sportactieve school’.  
We besteden extra tijd aan de 
begeleiding van onze topsporters en 
alle leerlingen kunnen hun hart 
ophalen in ons naschoolse sportpro-
gramma Topscore. Geen wonder dat 
van het eerste elftal van Ajax drie 
jongens van deze school komen!

Echte fanatiekelingen op het vmbo-t 
kunnen ook tijdens schooluren hun 
vakkenpakket van extra sport 
voorzien.  Leerlingen uit de Sportklas 
krijgen in het derde en vierde leerjaar 
extra gym- en coachlessen als 
eindexamenvak. Dat maakt de 
doorstroom naar allerlei sportoplei-
dingen veel gemakkelijker.

Een sportklas-leerling besteedt 
ongeveer twee uur per week meer aan 
gymlessen dan  andere leerlingen. Zij 
gaan dieper in op de stof, waardoor ze 
uiteindelijk zelf uitgebalanceerde 
trainingsschema’s kunnen opzetten, 
kunnen coachen, wedstrijden fluiten 
en natuurlijk bedreven zijn in allerlei 
vormen van atletiek, dans, turnen en 
allerlei spelen.

Leerlingen uit de Sportklas gaan ook 
tijdens hun opleiding al in de praktijk 
aan de slag: een sportdag organiseren 
of een lokale voetbalcompetitie fluiten, 
daar draaien zij hun hand niet meer 
voor om.  Leerlingen leren op deze 
manier leiding geven.  Heel handig 
voor later, ook in banen buiten de 
sport.

Kunstklas
Op de OSB is creativiteit belangrijk. Het 
is leren met je hart. In de onderbouw 
hebben alle leerlingen daarom extra 
kunstvakken.

Maar ook in de bovenbouw willen we 
iedereen een echte passie voor kunst 
en cultuur aanmeten. Leerlingen die 
doorstromen naar  het vmbo-t kunnen 
daarom kiezen voor de zogenoemde 
Kunstklas. Naast de verplichte vakken 
volgen deze leerlingen in leerjaar drie 
en vier ook de vakken beeldende 
vorming, drama en muziek.

De kunstklas staat op school bekend 
als een gezellige en hechte klas, die 
bovendien door de kunstprojecten die 
ze voor de hele school organiseren, 
veel van zich laten horen.

We werken samen met onder andere 
de ROC Media Academie,  Toneelgroep 
Amsterdam en de Jeugdtheaterschool 
Bijlmer. Deze samenwerking maakt 
ook de doorstroom naar de kunst-
opleidingen voor deze leerlingen 
gemakkelijker.

Sport en Kunst

Sport

Kunst
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Kunst

Op de OSB huist een heus orkest van een twintigtal leer-
lingen’ en een aantal professionele musici. In het orkest 
wordt niet alleen gespeeld op violen, klarinetten, trompetten 
en cello’s, ook pianisten, (bas)gitaristen en drummers doen 
mee. Er is een bevlogen dirigent en er zijn heel veel muziek-
leraren die les geven aan al die groepen instrumenten. 
De dirigent zoekt muziek uit die de leerlingen leuk, spannend 
of interessant vinden. Soms ook wel eens Beethoven, maar 
dan anders - op onze eigen manier.

Elke maandag wordt er gerepeteerd, meteen na school.  
Het maakt niet uit van welke school je komt. Kom je uit 
Zuidoost, Centrum, Abcoude, Diemen, Amstelveen of waar 
dan ook: iedereen mag meedoen. Je krijgt eerst een uitnodi-
ging om kennis te komen maken. Als je voldoende niveau 
hebt op je instrument (je hebt in een klein leerorkest gezeten 
bijvoorbeeld), maar vooral wanneer je het super leuk vindt, 
mag je komen repeteren. Na een paar weken weet je dan of 
het orkest jouw ding is. In het orkest zitten leerlingen en 
scholieren uit alle jaarlagen. Dus zeker weten dat je snel 
vrienden maakt!

Het doel is: samen muziek maken én optreden! In ziekenhui-
zen en verzorgingshuizen, op congressen en festivals en bij 
feesten en evenementen. Twee jaar geleden’ heeft het orkest 
zelfs een concertreis gemaakt naar Duitsland. Het speelde 
toen bij een belangrijk Europees congres waar wel tien 
landen aan mee deden. Het concert vond plaats in een 
prachtig oud kasteel. Het optreden en vooral het applaus 

en enthousiasme van het publiek zullen velen zich nog lang 
herinneren!

Om aan al die lessen, repetities en concerten te mogen 
meedoen, betalen je ouders of verzorgers € 150,- per jaar 
(tenzij dat bezwaarlijk is, dan hebben wij een oplossing voor 
je). Dat is een vrijwillige bijdrage, lang niet genoeg om alles 
te bekostigen. Daarom, wie meer kan betalen, wordt vrien-
delijk gevraagd dat te doen. Iedereen, grootouders, vrienden, 
buren, kan doneren. 

Zin om mee te doen? Het OSB Leerorkest ZO heeft een eigen 
website: osb-leerorkest-zo.blogspot.nl 

Het OSB Leerorkest ZO

5 jaar OSB Leerorkest ZOOSB Leerorkest ZO
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Profielwerkstuk 

Bram Bouma uit 6vwo maakte bijvoorbeeld een 
profielwerkstuk voor informatica en natuurkunde, 
waarbij hij onderzoek deed naar recente data van de 
GAIA-satelliet. In deze big data zijn de posities van 
miljarden sterren nauwkeurig gemeten.  

Hij heeft een bepaling gedaan hoe ver de zon 
loodrecht uit het melkwegvlak staat door op basis 
van een selectie van sterren wiskundige berekenin-
gen te maken. “Het was een leerzaam proces met 
vallen en opstaan, waarin Bram bijzonder veel 
doorzettingskracht heeft getoond”, aldus Yuen NG, 
docent informatica en sterrenkundige. “In feite heeft 
Bram wetenschappelijk onderzoek verricht waar veel 
eerstejaars sterrenkunde moeite mee hebben, dus als 

hij hiermee door wil gaan dan kan dat uiteindelijk 
resulteren in een wetenschappelijk artikel.” 

Het feit dat hij een profielwerkstuk voor natuurkunde 
heeft gemaakt, is op zich al bijzonder te noemen: in 
zijn aanvankelijke vakkenpakket had Bram helemaal 
geen natuurkunde, maar eind vorig schooljaar heeft 
hij besloten natuurkunde als extra vak te willen 
volgen en dit hebben we als school mogelijk ge-
maakt. Bram heeft een negen gekregen voor zijn 
profielwerkstuk. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat onze 
leerlingen ervan maken? Op onze website zijn een 
aantal profielwerkstukken te downloaden.

In de bovenbouw havo/vwo maken de leerlingen een profielwerkstuk: een soort meesterproef als 
afsluiting van de middelbare schoolcarrière. Ze duiken in een specifiek onderwerp en doen op allerlei 
manieren onderzoek: literatuuronderzoek, interviews, eigen empirisch onderzoek aan de hand van 
proefopstellingen, bijna alles kan! Sinds twee jaar sluiten we het profielwerkstuk af met een presenta-
tie voor ouders, docenten en leerlingen uit de voorexamenklassen. Dit is zowel een serieuze als een 
feestelijke aangelegenheid, want de meeste leerlingen presenteren met trots hun bevindingen. 

De bus in de ochtend 
 
In de ochtend loop ik naar de bushalte toe, al helemaal 
nat van de regen. Eindelijk aangekomen bij de bus-
halte denk je dat mensen wel opschuiven, zodat ook jij 
niet in de regen hoef te wachten. Maar nee hoor, 
niemand gaat aan de kant. Mijn dag is al verpest. 
Ik ben geïrriteerd als ik met de bus naar school ga.

Dan sta je bij de bushalte. Je hebt snel gelopen, zodat 
je hem dus nog zou kunnen halen, en dan: ja hoor, bus 
te laat! Je stapt in de bus en je loopt door om te kijken 
of er ergens nog een plekje is. Er is geen plek. Geen 
probleem, dan sta ik wel. Maar dat mensen dan niks 
weten van ruimte en je opgedrukt in de bus staat.

Mijn allergrootste irritatie is als je de bus binnenloopt 
en je scant je pasje en vervolgens staat er: “geen 
saldo”. Je gaat dan een kaartje kopen en de hele bus 
kijkt je aan. Ook als iemand zijn tijd neemt om een 

kaartje te kopen terwijl ik in de bus zit, dan gaat er dit 
in mijn hoofd om: “Denken ze dan echt niet aan 
mensen met een ochtendhumeur?” Nou, dan zit je 
eindelijk in de bus en je gaat op je telefoon, dan heb je 
altijd mensen die mee gaan kijken. Of je zit rustig en 
iemand gaat naast jou een heel driegangendiner eten 
in de ochtend. Ook heb ik vaak dat ik de bus inloop en 
ik iemand zie die ik niet wil zien. Vervolgens gaan ze 
de hele weg tegen mij praten.

Nou, je bent eindelijk bij de halte gekomen waar je 
wilt uitstappen en de mensen gaan niet aan de kant 
als je eruit wilt gaan. Ik probeer mijzelf te beheersen 
voor al mijn irritaties, maar soms lukt dat niet en dan 
stap ik niet over, maar loop ik het laatste stukje naar 
school toe. Misschien moet ik volgende keer toch 
maar met de fiets gaan.

Column •  Isa Gruter, 3 vmbo-t

Een leerzaam proces 
van vallen opstaan



Paarse vrijdag 
Paarse vrijdag viel dit jaar op 8 december. Iedereen trok zijn paarse kleding uit de kast en we lieten zien dat we 
ons inzetten voor onze lhbt-leerlingen (lesbienne, homo, biseksueel of transgender) . De OSB GSA (Gay-Straight 
Alliance) organiseerde verschillende activiteiten in de school. We hebben er een echt feest van gemaakt! 

Enkele tweede klassen deden mee aan een debat in De Balie, waarop ze op school waren voorbereid. 
De GSA bestaat inmiddels bijna vijf jaar en hoort echt bij de OSB. We willen een school zijn, waarin mensen van 
verschillende afkomst en voorkeur elkaar ontmoeten. Zo leren ze om te gaan met en na te denken over alle 
vormen van diversiteit in onze samenleving. De GSA wijst altijd terug naar de waarden, waar de OSB op is 
gebouwd: jezelf kunnen zijn en elkaar ontmoeten in een veilige sfeer.

WAAR STAAT DE GSA VOOR? 
Gay-Straight Alliance:
De GSA is een internationale organisatie die zich inzet voor 
de gelijke behandeling en de acceptatie van lhbt-mensen. 
Op de OSB hebben we ook een afdeling van deze organisa-
tie. Wij zetten ons in voor een veilige school voor iedereen, 
ook voor lhbt-mensen. Naast het organiseren van Paarse 

Vrijdag organiseren wij bijeenkomsten voor leerlingen 
die zichzelf niet durven of kunnen zijn, leerlingen die hun 
gevoelens nog aan het ontdekken zijn of leerlingen die al 
weten waar hun voorkeuren liggen. We richten ons tegen 
discriminatie in het algemeen en op de belangen van 
lhbt-leerlingen in het bijzonder.’
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openschoolgemeenschapbijlmer.nl

Misschien
wel de beste
school van
Amsterdam

OPEN
DAGEN

vr 26 januari / 18-21 uur

za 27 januari / 10-14 uur

do 8 feb / 18-21 uur
speciaal voor havo/vwo

Overtuig jezelf. Kom kijken en kennismaken op de OSB.




