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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.

Deelnemen
De huiswerkklas is drie dagen per week in de Studiezaal Bovenbouw. 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. 

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 vrijwilli-
gers en met het  materiaal. Een leerling die ziek is, moet zich via de e-mail van de huiswerkklas 
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@openschoolgemeenschapbijlmer.nl

Mirjam Brugts, coördinator huiswerkklas/hoofd mediatheek en studiezalen
Okke Bosgra, administratie
Inge Lieveld, begeleider Studiezaal Bovenbouw

  Samen 
huiswerk maken
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Een nieuwe Palet in een nieuw jasje. Voor iedereen die de OSB kent: leerlingen, ouders, docenten, 
basisschoolleerkrachten, vrienden. En voor iedereen die de school wil leren kennen. 
Met alle nieuwe media hechten we nog steeds aan papier om onze ervaringen en beelden van de OSB 
met elkaar kunnen delen. Dat zegt iets over hoe we zoeken naar een optimale combinatie van oud en 
nieuw: in het omgaan met leerlingen, in de regels die we samen afspreken en in de eisen die we stellen 
zodat de leerlingen de school met een mooie eindlijst kunnen afronden. 
Met deze uitgave krijgt u een indruk van het rijke ‘palet’ dat de OSB biedt. 

Met trots noem ik u alvast enkele verworvenheden waarover u in dit nummer kunt lezen: het onder-
zoekswerk van zesdeklassers, mediation door jonge leerlingen, de kring als beproefde werkwijze om 
iedereen met elkaar in gesprek te brengen, de kennismaking met poëzie en literatuur in de Jonge Jury 
en de Poëzierevue, de ongekende mogelijkheden van de digitale wereld in het Fablab-project, de 
sportklas en de kunstklas, de maatschappijsimulatie Globaland, het leerorkest, de activiteitendag, de 
huiswerkklas en de werkweken. Het zijn allemaal voorbeelden van de ‘rijkdom’ die de OSB voor oud en 
jong biedt.

We zijn trots op wat we, iedere dag weer, met elkaar tot stand brengen. 
Het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over hoe de niveaugroepen voor wiskunde, Nederlands, 
Duits, Frans en Engels in de tweede klassen uitwerken, maar de veranderingen zijn ingezet om leerlin-
gen beter op maat te kunnen bedienen met een aanbod dat rekening houdt met hun capaciteiten en 
ambities. Het extra Engels voor de havo- en vwo-leerlingen in het programma Fast Lane English moet 
zich dit jaar bewijzen als de vierdeklassers opgaan voor het Cambridge First Certificate. We wensen 
ze alvast veel succes. We volgen deze ontwikkelingen met eigen evaluaties en een onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam en Maastricht. 

Iedereen die de OSB maakt tot wat die is, iedereen die de OSB maakt 
tot wat die wordt: dank, heel veel dank. En natuurlijk veel leesplezier. 

Saskia Grotenhuis, directeur bestuurder

palet Voorwoord



   
Werner de Haan

 4  Interview

Vijf vragen aan: 

Hij is 72 jaar en lijkt onvermoeibaar: economiedocent 
Werner de Haan geeft nu 12 jaar les op de OSB. 

Wanneer begon je op de OSB?
Op mijn 60ste stopte ik gedeeltelijk als universitair docent 
bij de UvA en ging lesgeven op de OSB. En vanaf mijn 65e 
kwam ik volledig bij de OSB werken.

Wat vind je leuk aan de OSB?
Door de leerlingen van de OSB doe ik een stukje van mijn 
jeugd over. Elke ochtend word ik vrolijk wakker en ga ik 
met een liedje in mijn hoofd naar school. Ik leer elke dag 
door met de kids te praten.  Ik geniet ervan te horen wat 
ze doen en meemaken. 

Wat is je favoriete muziek?
Ik vind zoveel muziek mooi! En het gaat mij niet om de 
melodie, maar om de tekst van de liedjes. Een goede 
songtekst is heel wat waard. (Spontaan begint hij te zin-
gen: Have you seen the old man ...)

Wat eet je het liefst?
Ik lust alles, maar de aardappelkoekjes zoals mijn moeder 
die vroeger maakte zijn erg lekker. Collega’s Christel en 
Snejana hebben ze laatst gemaakt, heerlijk nostalgisch. Je 
moet je voorstellen dat wij vroeger ’s nachts naar de keu-
ken slopen om een hap te nemen van wat mijn moeder 
had gebakken. Om de beurt deden we dat en dan was er 
in de ochtend bijna niets meer over.

Wat is je favoriete boek?
Er zijn zoveel mooie boeken, bijvoorbeeld De Gebroeders 
Karamazov van Dostojevski, of Don Quichote. Ik geef 
binnenkort als afscheidscadeau aan een aantal leerlingen 
van 5 havo een hoofdstuk van de memoires van Albert 
Schweitzer: ‘Over mijn jeugd’. Dat is een mooi verhaal over 
hoe hij, als man van 70, terugkijkt op zijn jeugd als jongen 
van 17. 

Manon van der Garde, deelschoolleider C
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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 prijsuitreiking 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 geselec-
teerde 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 Scheveningen, waar ook altijd een aantal leer-
lingen 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
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 voorlees-
competitie. In maart neemt onze schoolwinnaar het op tegen de winnaars van de andere scholen, in 
onze prachtige Openbare Bibliotheek naast het Centraal Station.

Mirjam Brugts, hoofd mediatheek/studiezalen

De Jonge Jury: 
lekker lezen en stemmen



 6  Leerorkest

Geen barrières 

‘Waar zijn de nieuwe violisten?!’ roept juf Barbara, de viooldocente die de strijkers onder 
haar hoede heeft. ‘We hadden er tien vorige week!’. De aanwas van nieuwe leerlingen is 
welkom, want het OSB Leerorkest Zuidoost wil namelijk twee keer groter worden dan 
vorig jaar hetgeen neerkomt op veertig musici. Vooral leerlingen die voordien in het Klein 
Leerorkest speelden op de basisscholen in Zuidoost hebben het ‘volwassen’ OSB Leeror-
kest gevonden. 

Er is een groot aanbod aan kunst en andere 
vrolijke extra activiteiten op de OSB en het 
leerorkest is er een van. Het leerorkest is am-
bitieus opgezet en groeit nu onstuimig. Het is 
geen ‘gewoon’ schoolorkest. Nee, het is een 
instituut dat de hele regio moet gaan bedie-
nen. Alle leerlingen van scholen in Zuidoost, 
of leerlingen die in Zuidoost op een school 
zitten hebben toegang tot het orkest. Zelfs 
de leerlingen die nog niet aan de middelbare 
school toe zijn.

Na ons eerste zeer succesvolle startjaar (zeven 
concerten!) zijn we monter aan ons tweede 
jaar begonnen en we hebben nu alweer twee 
concerten achter de rug. We gaven concerten 
in het AMC, de ABN AMRO toren, NO LIMIT, 
het Bijlmerpark theater. Er zijn feitelijk nog 
maar weinig plekken in Zuidoost waar het or-
kest nog niet heeft opgetreden. Bij het plezier 
en de energie  van de huidige leerlingen staat 
soms je verstand stil: je schoollessen zijn af 
gelopen, je mag allang naar huis maar je komt 
terug in de late middag in je beste kleren om 
de bus in te gaan voor een kort optreden er-
gens in Amsterdam! Dat doe je alleen maar als 
je muziek maken in een orkest echt leuk vindt!
Wel lastig: veel te lang moeten wachten tot 
we op mogen. Rafael zet een Spaans ritme 
in op zijn gitaar, de strijkers beginnen aan de 
‘cupsong’ op de dure glazen tafels in de foyer 
van de chique bank. Het klinkt eigenlijk hart-

stikke lekker tussen al dat marmeren pluche. 
Maar de directeur vindt het niet goed. Te druk. 
Het orkest moet zich nog even inhouden.
Aan allen die dit lezen: u, ouders en verzor-
gers in de eerste plaats, geef uw kind dat ene 
duwtje. Er lopen nog steeds leerlingen op 
de OSB rond die geweldig zouden passen in 
het orkest maar het lef niet hebben om eens 
even langs te komen om te kijken wat voor 
fantastische club dat is. Kom een keertje mee, 
moedig muziekles nemen aan, verras uw kind 
met een eigen instrument. Geld kan geen rol 
spelen. Deelnemen aan het orkest is gratis, 
een instrument krijgt de leerling in bruikleen 
indien nodig. We repeteren op de maandag-
middag. U kunt meer bijdragen dan u wellicht 
denkt aan ons aanstormende talent in ons 
OSB Leerorkest ZO.
Tenslotte de leerlingen die nu in het orkest 
zitten weten inmiddels dat musiceren slim 
maakt. Je wiskunde, Nederlands en biologie 
gaan je gewoon makkelijker af. Het is gewoon 
onzin dat je niet aan je huiswerk zou toe-
komen omdat je in een orkest speelt. Het is 
precies andersom: je krijgt zoveel energie van 
samen muziek maken dat huiswerk en ander 
schoolwerk gemakkelijker gaat. Als je dat nog 
niet wist: kom dan gewoon meespelen en 
ervaar  dat het zo werkt.

Meester Kees
Kees Zonneveld, docent muziek

   
voor ons Leerorkest 
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FabSchool:  
     oefenen met de toekomst

   
voor ons Leerorkest 

Als brede school heeft de OSB contact met diverse 
externe organisaties om te kijken welke grensverleg-
gende projecten we kunnen doen. Zo hebben we al 
jaren contact met De Waag Society waarmee we dit 
jaar het FabSchool project gestart zijn. Op locatie bij 
De Waag, in het centrum van Amsterdam, gaan 
leerlingen gedurende acht lesmiddagen ervaring 
opdoen met nieuwe technologie en nieuwe leervor-
men. 

Leren door te maken
Met het project FabSchool onderzoeken we de ont-
wikkeling van de vaardigheden die nodig zijn voor de 
maatschappij van morgen: techniek, creativiteit, onder-
nemerschap en kritische reflectie. Het uitgangspunt van 
FabSchool is ‘leren door te maken’. Aan de hand van een 
concrete vraag leren de deelnemers problemen om te vor-
men tot uitvoerbare ideeën, die ze vervolgens ook daad-
werkelijk gaan realiseren. Dit project past dus prima bij de 
OSB, waar we willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen 
tot mondige en zelfverzekerde jongeren.

Technologische mogelijkheden
De leerlingen krijgen eerst een drietal lessen waarin wordt 
uitgelegd hoe technologie in elkaar zit, welke proces-
sen er achter technologische oplossingen schuilgaan en 
welke mogelijkheden technologie biedt. Ook leren ze drie 
apparaten kennen (de 3D-printer, de vinyl-cutter en een 
freesmachine) en maken ze kennis met de ontwerpsoft-

ware waarmee die apparaten worden aangestuurd.
Daarna gaan ze een aantal lessen aan de slag met een 
zelfbedacht ontwerp, dat ze tekenen en ontwerpen op de 
computer en vervolgens uitvoeren op een van de drie ap-
paraten of een combinatie daarvan. De laatste les presen-
teren de leerlingen aan elkaar wat ze hebben gemaakt.

De digitale wereld
Het project wordt uitgevoerd met één tweede klas, 
binnen het thema Design van de lessen Beeldende 
Vorming. De leerlingen gaan nu niet ontwerpen op papier 
en iets bouwen met ijzerdraad, karton of hout. Ze gaan 
aan de slag op een manier die veel meer past bij de wereld 
van nu: hergebruik van materialen, digitale ontwerptech-
nieken, digitaal aangestuurde machines en zogenaamd 
‘open design’: je zoekt naar bruikbare informatie op inter-
net en je plaatst jouw ontwerp op internet. Je deelt dus 
letterlijk alle informatie met elkaar.

Manier van leren uitproberen
We hopen met dit project zicht te krijgen wat leerlingen 
op deze wijze leren en of dit aansluit bij hun manier van 
leren. Of we dergelijke lessen zullen opnemen in het 
reguliere rooster, hangt af van de evaluatie. Maar nu al 
krijgt een groep leerlingen de kans om bezig te zijn met 
technieken en mogelijkheden waar veel anderen alleen 
maar van kunnen dromen!

Lucy de Vries, assistent-deelschoolleider B



 8  Poëzierevue

Het mooiste van het Sinterklaasfeest zijn natuurlijk niet de strooiende stereotypes en de volgege-
ten buiken, maar de creativiteit en aandacht die in de gedichten en surprises gestoken worden. 
Eén keer per jaar gaat een groot deel van de Nederlanders boven de pakweg acht jaar massaal aan 
de poëzie                      en schrijven we hilarische, grappige, rake gedichten voor elkaar.

Oefening baart kunst
Maar het schrijven van een gedicht is een kunst die 
geoefend en daarmee verbeterd kan worden. 
Als je écht iets wilt zeggen wat uit je hart komt (en 
niet hoeft te rijmen op ‘Sint liep te denken’), moet je 
daar een manier voor vinden. Met de jaarlijks terug-
kerende Poëzierevue proberen we dat elk jaar te doen 
voor alle 13 tweede klassen. In samenwerking met 
de geweldige School der Poëzie (schoolderpoezie.
nl) organiseert de OSB een project waarbij de vak-
ken Nederlands, Beeldend en Techniek eendrachtig 
samenwerken. 

In stapjes naar een gedicht
In de eerste fase gaan alle leerlingen onder leiding 
van een didactische dichter aan de slag. Gezamenlijk 
maken ze kennis met ritme en klank van gedichten. 
Dan benoemen ze individueel eigen ervaringen en 
dromen door vrij te associëren over beelden, kleuren, 
muziek, enz. Daarna schrijft elke leerling een klad-
versie, zonder rijmdwang. Tot slot wordt het gedicht 
in een 1-op-1-gesprek met de dichter afgerond.

Inlijsten en uitbeelden
De volgende fase is het maken van een wissellijst bij Tech-
niek. Het formaat ligt vast, maar de afwerking is individu-
eel. De leerlingen letten erop dat de lijst stevig is, maar 
ook dat de uitstraling past bij hun gedicht. Ten slotte 
brengen ze bij Beeldend de sfeer die het gedicht oproept, 
in beeld. Dat kan figuratief zijn, maar ook abstract.

Poëzierevue als finale
Alle ruim 330 gedichten worden verzameld en door een 
deskundige jury beoordeeld. Uit elke klas worden vijf ge-
dichten genomineerd voor de finale. Dat is de afsluitende 
Poëzierevue op donderdag 15 mei 2014 in ‘Het Theater 
van het Woord’ in de Openbare Bibliotheek. Daar dragen 
de 65 leerlingen allemaal voor een volle zaal hun gedicht 
voor (van tevoren oefenen ze!), begeleid op drums en 
piano. Ter plekke worden de uiteindelijke winnaars ge-
kozen en gelauwerd. De Poëzierevue is elk jaar weer een 
bijzonder mooie en inspirerende ervaring. Ouders zijn 
hierbij ook van harte welkom!

Frank van Schaik, docent Nederlands

   
de Poëzierevue 

Interview met 
wiskundedocent 
Hans Wesseling: 

“Ik raakte steeds meer 
van mezelf verwijderd, 

maar geniet 
nu weer volop.” 

Moeder, ik wil bij  
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Interview met 
wiskundedocent 
Hans Wesseling: 

“Ik raakte steeds meer 
van mezelf verwijderd, 

maar geniet 
nu weer volop.” 

“Ik ben opgeleid als landbouwkundig ingenieur aan de 
Landbouwuniversiteit van Wageningen en ging daarna 

aan het werk bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst 
voor groenten en bloemzaden. Daar heb ik vijftien jaar 

gewerkt als directeur keuringen. Vervolgens werd ik 
directeur bij de vestiging in Enkhuizen van Syngenta, 

een zadenveredelingsbedrijf dat zaken doet over de hele 
wereld. Mijn werk bij Syngenta richtte zich eerst op 

Nederland, later ook op Europa en uiteindelijk was ik 
verantwoordelijk voor de wereldwijde contacten. Een 

belangrijke, goed-betaalde baan, maar ik zag geen mens 
meer en voelde me niet echt gelukkig.

Ik zocht naar iets dat me energie zou geven en dacht dat ik 
die zou krijgen als ik mensen kon helpen met mijn kennis. Ik 
weet veel van biologie, natuurkunde en scheikunde en de 
bijhorende wiskunde. Ik hou niet van makkelijk werk en had 
zelf kinderen in de puberteit, dus werken in het voortgezet 
onderwijs leek me de ultieme uitdaging. Ik koos voor het vmbo, 
omdat verreweg de meeste kinderen daar hun opleiding begin-
nen. Na de jaren ‘zonder mensen’ wilde ik graag midden in de 
maatschappij komen te staan.

Dat heb ik geweten: op maandag het 9e uur wiskunde geven 
aan de metselklas op De Triade in Edam/Volendam voelde als 
een ware ontgroening. Nu noem ik het ‘een interessante erva-
ring’, maar destijds vroeg ik me af of ik het ooit goed zou aan 
kunnen. Dat bleek wel zo te zijn: ik heb er zeven jaar gewerkt 
en ongelooflijk veel geleerd en gedaan. Ik gaf natuurkunde, 
scheikunde, rekenen en wiskunde, haalde mijn wiskundebe-
voegdheid en bemoeide me steeds meer met het beleid. Ik 
had het idee dat er veel meer uit de leerlingen te halen viel dan 
we deden, maar ik wou veel harder dan mogelijk was. En toen 
kwam Wendelien Hoedemaker iets vertellen over de OSB …

Wendelien vertelde over de kring en de werkfase, over de 
manier waarop de OSB kinderen begeleidt met een sterke 
mentorpositie en over de uitgestelde keuze, die leerlingen de 
kans geeft na de basisschool door te groeien. Ik was destijds 

de mogelijkheden aan het onderzoeken om meer niveaus in één 
klas te bedienen en de OSB dééd dat gewoon, al járen! Ik raakte 
onmiddellijk geïnteresseerd. Dat ik zelf op mijn 12e een lts-advies 
kreeg en uiteindelijk de universiteit heb gedaan, zal daar wel een 
rol in hebben gespeeld. Dat jullie een wiskundedocent zochten, 
was dan ook een lot uit de loterij.

De energie die in deze school aanwezig is, is enorm! Op de OSB 
denken docenten voortdurend na over het onderwijs en de 
leerlingen, over hoe het gaat en hoe het beter zou kunnen. De 
band met de leerlingen is zó warm, dat het me soms emotioneert: 
dat het zo kan, stemt me heel erg hoopvol. Er is groot wederzijds 
respect en dat komt door alles wat de school in de afgelopen 40 
jaar heeft ontwikkeld en in haar cultuur heeft opgenomen. De zin 
om te zoeken naar betere vormen, door te experimenteren en bij 
te stellen, is heel groot. Dat maakt deze school voor kinderen zo’n 
kansrijke omgeving: als je weet wat je wilt, kan er van alles. Weet 
je dat niet, dan is er heel veel warmte en steun.

Ik zie mezelf hier het einde van mijn loopbaan wel halen. Met de 
kennis die ik heb, van mijn vak en uit mijn vorige banen, hoop ik 
de school de komende tien, twaalf jaar te helpen om nóg mooier 
en nóg effectiever onderwijs te maken. Dan heb ik er voor mijn 
gevoel wel uitgehaald wat erin zat!”

Arjen Huisman, deelschoolleider A
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 10  Dubbelinterview

F Frank: Hoeveel tijd besteed jij eigenlijk aan de kring?
P Priscilla: Dat hangt er helemaal vanaf. Het kan zes minuten zijn of zestig.

F Zestig? Dan is je beginkring dus je eindkring?
P Ja, soms gebeurt er zoveel interessants en bijzonders in een kring, dat het 

heel goed is om de kring gewoon door te laten gaan. Maar dat komt niet 
vaak voor, hoor. En eigenlijk is dat nooit gepland.

F Dat is me ook wel eens overkomen, hoor. Als er een goede klik is met een
 klas en ze voelen zich veilig, komen er prachtige of juist schokkende verha-
len. Of als er iets heftigs is gebeurd, in het nieuws of dichtbij op school of 
in de klas zelf. De afgelopen drie weken heb ik het al gehad over overleden 
(groot)ouders, geboorteverhalen, schaamte bij plotskotsen (onverwacht 
overgeven), en hoe je kan weten of je nou verliefd bent op iemand. Die 
ervaringen sluiten soms ook op wonderbaarlijke wijze aan bij de leerstof, 
maar vooral maken ze de klas zelf ook sterker.

P Ja, de kring is eigenlijk een soort cement.
F Als je maar genoeg voegwoorden gebruikt.
P O nee, een woordgrap! En een best wel slechte ook nog.
F Sorry. 
P Geeft niet.

F Het spannende van de kring vind ik altijd wel hoe je alle 27 leerlingen er 
actief en positief bij kan betrekken. En uitdagen! Leerlingen hebben wel 
eens de neiging om hun ei kwijt te willen bij de docent, waardoor de rest 
snel zijn aandacht verliest. 

P De kunst is echt om snel te schakelen, te verbinden en iedereen alert te
houden. Ik geef ook vaak de beurt aan leerlingen die onrustig worden, met 
een simpele vraag of verzoek om commentaar op de vorige spreker.

F Wat doe jij wel en niet in de kring?
P Meestal herhaal ik kort het geleerde van de vorige les, kondig ik aan wat 

we gaan doen, leg ik nieuwe begrippen uit. Soms doe ik een snelle huis-
werk-check.

F Ik bespreek ook toetsen en huiswerk na, echt met boek en schrift op schoot.

P Hmm, ik hou dat heel beperkt, want er is altijd wel gehannes met vallende
 pennen, boeken, schriften en leerlingen.

Kringen onder vier ogen
Priscilla en Frank geven allebei Nederlands in de onderbouw. Beiden zijn nog relatief nieuw op de OSB en nog niet doordesemd 

van de theorie achter het beroemde OSB-lesmodel kring-werkfase-kring. Maar praktijkervaring hebben ze natuurlijk wel! 
Hieronder interviewen zij elkaar over de kring in de praktijk.

Frank van Schaik (43) is in augustus 2011 begonnen 
aan de OSB. Na zijn studie Nederlands en aanslui-
tende eerstegraadsopleiding is hij bij wijze van nuttig 
uitstelgedrag eerst 16 jaar actief geweest op het 
gebied van globalisering, milieu en antiracisme. 
Tegelijkertijd was hij ‘aanelkaarprator’ bij debatten 
en manifestaties. In 2010/11 heeft hij een jaar 
‘International Communications’ onderwezen in 
Oaxaca (Mexico).



F Ja, maar het fijne van een kring-huiswerkcheck is dat ze zich niet kunnen 
verschuilen. Je kunt iedereen in één keer zien. Ik zie vaak aan de kring-
lichaamstaal al of ze hun huiswerk niet hebben gemaakt. Gekromde schou-
ders, diep over boek en schrift heen, zachtjes hopend dat ze geen beurt 
krijgen. 

P En ze krijgen het soms ook van andere leerlingen te horen, hè, als ze het 
 niet hebben gemaakt.

F Ik vind het af en toe wel moeilijk om de niveauverschillen goed te bedienen. 
Ik heb van een oude OSB-rot geleerd om de leerlingen die het sneller snap-
pen (bij Nederlands vaak degenen met h/v-advies) af en toe iets uit te laten 
leggen aan degenen die het nog niet zien. Dat werkt goed, maar het moet 
ook bij de persoonlijkheid van de leerlingen passen. En juist de onzekere 
leerlingen die nooit hun vinger opsteken, moeten toch ook echt aan de bak. 
Die geef ik dan ook wel een beurt, maar ik let wel op dat het wat laagdrem-
pelig is.

P Wat echt heel belangrijk is in de kring, is niet alleen dat ze durven praten, 
maar vooral ook dat ze naar elkaar leren luisteren. Het is gewoon ook 
geduldtraining. Doordat ze af en toe drie of vier minuten moeten wachten 
voordat ze iets kunnen zeggen, krijgen ze ook de tijd en rust om goed na te 
denken over wat ze willen zeggen.

F Niet dat iedereen die tijd even goed benut...

P Ja, en bij sommigen zie je het ongeduld toeslaan. Dan zegt er eentje: “Juf, 
mogen we als-je-blieft aan het werk?”

F Dan zeg jij natuurlijk: “Natuurlijk!”. En dan gaan ze braaf en geruisloos in hun 
groepjes zitten. Toch?

P Uh-huh. Maar bij een zaakvak als Nederlands is dat moment vaak de enige 
keer dat ze een paar meter mogen lopen, dus gaat het niet altijd in een 
rechte lijn naar hun tafelgroepje.

F Nee, dan lopen ze natuurlijk in een kringetje.

P O nee, nog een woordgrap! Ik moet ineens weg, de kring voor morgen
 voorbereiden.

Kringen onder vier ogen
Priscilla en Frank geven allebei Nederlands in de onderbouw. Beiden zijn nog relatief nieuw op de OSB en nog niet doordesemd 

van de theorie achter het beroemde OSB-lesmodel kring-werkfase-kring. Maar praktijkervaring hebben ze natuurlijk wel! 
Hieronder interviewen zij elkaar over de kring in de praktijk.
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Priscilla Verstappen (23) is in augustus 2012 begon-
nen aan de OSB, vers van de lerarenopleiding in 
Utrecht. Van jongs af aan wilde ze al juf worden en 
dat is ze nu met veel plezier op de OSB. Kenmerken 
die leerlingen over haar zullen noemen zijn klein, 
schattig, toch wel streng (maar rechtvaardig), hoge 
hakken (maar de laatste tijd ook vaak sneakers), roze 
truitjes en rode jurkjes, panterprintjes, iPad en zegt 
vaak “euhmmm” en “zo gezellig“.

Joost Lengkeek (tegenwoordig ‘El Joost’), onze 
gewaardeerde ex-collega en NaSk-docent op de 
A-deelschool, vertrok afgelopen september voor een 
mooi avontuur in Latijns-Amerika. Mexico doorkrui-
send kwam hij in oktober aan in Oaxaca in Zuid-
Oost-Mexico, waar hij een aantal dagen actief 
meedraaide op een vrij ‘losse’ middelbare (privé)
school, Instituto Blaise Pascale. Joost gaf op de 
school lessen, deed proefjes, wisselde ervaringen uit 
over lesmethodes hier en daar en jureerde zelfs een 
wedstrijd mee. Op de foto introduceert Joost de 
OSB-beginkring aan de leerlingen, die normaal 
gesproken bij alle lessen allemaal frontaal twee-aan-
twee zitten. 

(foto: Christopher Lockwood)



 12  Sportklas

Leerlingen met een vmbo-t advies die het leuk en belangrijk vinden om 
veel met sport te doen, kunnen in het derde leerjaar kiezen voor de richting 
vmbo sport ofwel LO2. In deze speciale sportklas krijgen ze in het derde en vierde jaar extra sport- en theorielessen 
gericht op sport als eindexamenvak. Daarmee kunnen ze veel gemakkelijker doorstromen naar allerlei sportopleidingen.

Zelf sporten en over sport leren
Sportklasleerlingen besteden ongeveer twee uur per week 
meer aan gymlessen dan andere leerlingen. Ook krijgen ze 
theorielessen,  waardoor ze uiteindelijk één theoretisch vak 
minder hebben dan de reguliere vmbo-richtingen. Tijdens de 
theorielessen gaan de leerlingen dieper in op verschillende 
onderdelen die met sport te maken hebben, zoals Sport-EHBO, 
Anatomie, Ergonomie, Spelregelkennis.  En ze leren over 
verschillende vormen van training voor sporten als voetbal, 
basketbal, atletiek, dans en turnen en natuurlijk ook praktische 
zaken zoals scheidsrechteren en sportdagen organiseren. En 
dan is er nog de wintersportwerkweek, voor veel leerlingen de 
eerste kennismaking met een bijzondere sport in de sneeuw. 

Met sport aan het werk
Leerlingen uit de sportklas gaan al tijdens hun opleiding in de 
praktijk aan de slag. Een sportdag organiseren of een lokale 
voetbalcompetitie fluiten - daar draaien zij hun hand niet meer 
voor om. Verder lopen de leerlingen twee verschillende stages: 
een maatschappelijke stage en een lintstage op een basis-
school bij de gymdocent. 
Op deze manier leren leerlingen leiding geven. Heel handig 
voor later, ook in banen buiten de sport. 

Durf jij de uitdaging aan?

Gilbert Breuer, gymdocent 

Een speciale sportklas  
op het vmbo 



Mini-mediation

Mini-mediation
Alle conflicten de wereld uit, 

te beginnen op de OSB

De leerlingen Laura Nieuwenhuis (2b1) en Zina te 
Beest (2c4) vertellen:
“Wij zijn de mini-mediators van de OSB. Mini-mediators zijn 
leerlingen die andere leerlingen helpen om een conflict op 
te lossen. Dat kan gaan van de kleinste irritatie tot een grote 
ruzie. Mediation betekent zoiets als bemiddeling. Bij media-
tion probeer je met behulp van praten en goed naar elkaar 
luisteren te zorgen dat de kinderen die een conflict hebben, 
elkaar beter begrijpen en zoek je samen naar een oplossing. 
Zo’n mediationgesprek kan de situatie weer een beetje 
gewoon maken. Maar het is niet verplicht. Als één van de 
kinderen het mediationgesprek niet wil voeren, dan komt 
er geen gesprek. En: als er lichamelijk contact is geweest, 
mogen wij de mediation niet doen. Dan gaat het naar de 
docent. Om mini-mediator te kunnen worden, moet je 
een opleiding doen. Het maakt helemaal niet uit welk 

niveau je hebt. Elk jaar is het aantal mediators verschillend. 
Afgelopen jaar waren we met zeven onderbouw mediators. 
Als je uiteindelijk mediator bent dan krijg je een certificaat. 
Wij vinden mediation een heel goed initiatief van de do-
centen. Het zou leuk zijn om dit uit te breiden naar andere 
scholen.”

Docent/trainer Marjolijne Klijn:
“De meerwaarde van mini-mediators op de OSB vind ik dat 
oplossingen niet van bovenaf (door de docent) worden opge-
legd, maar dat de leerlingen er zelf naar zoeken. Leerlingen 
maken zelf afspraken met elkaar over hoe zij met elkaar om 
willen gaan.”

Marjolijne Klijn en Marjolein Hottentot, begeleiders mini-
mediation

Alle leerlingen van de eerste klassen krijgen 
tijdens mentorlessen het onderdeel  
‘Communicatie en bewustwording’. 
Een belangrijk onderwerp hierin is hoe je 
een conflict bespreekbaar maakt. Daarnaast 
wordt elk jaar een aantal leerlingen 
opgeleid tot mini-mediators.

op het vmbo 
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 14  Buitenlandreis Frankrijk

Met de derde kunstklas gingen wij – nu voor de vierde keer 
– naar de Franse Ardennen, naar de Internationale Hoge-
school voor TheaterStudies. Robert Ceelen, die de IHTS 
bestuurt,  organiseert hier theater- en danstrainingen. 
Zo’n werkweek is altijd een grote ervaring voor de hele 
groep. Centraal staat het ontwikkelen van een professionele 
houding ten opzichte van het maken van een presentatie. 
Daarnaast zijn we gericht op plezier houden in het geheel 
en – ook heel belangrijk – op samenwerking. Dit vooral met 
het oog op het examenjaar: door samenwerking worden 
er betere resultaten behaald. Tijdens de trainingen speelt 
het hele dorp Aubenton met zijn omgeving een rol in de 
ontwikkeling van het materiaal voor de performance.
Het thema van deze werkweek was ‘De mensenhater’ van 
Molière. De presentatie bestond uit een tentoonstelling, 
performen, dans, drama, zang, schermen, film en kostuum-
show.  De performance werd gedaan voor 50 inwoners 
van Aubenton en de regio. Na afloop was er ruimte voor 
gesprekken tussen de performers en het publiek.

Lita van Rij, docent beeldende vorming 

Themaweek 2013 kunstklas zoals Macha de Deugd (klas 
4DD) het heeft ervaren:
Van tevoren had ik er heel erg veel zin in. Ik was blij dat we 
niet met een grote groep naar Berlijn gingen. Ik verwachtte 
dat ik veel zou leren en dat ik veel verschillende dingen zou 
meemaken. 

Vooraf moesten we kiezen wat we die week wilden gaan doen. 
Heel veel meisjes kozen mode en voor de rest was het tamelijk 
verdeeld over muziek of theater. Kinderen die in het 4e jaar op 
de OBS drama gaan doen, kozen theater en de muziekleerlin-
gen kozen muziek.Na een lange, drukke reis in de bus kwamen 
we aan in Aubenton. We werden opgewacht door Robert, de 
oprichter van het  IHTS. En we werden ook opgewacht door 
de dorpsjongens, die elk jaar weer heel benieuwd zijn naar de 
kunstklas uit Nederland. 

Eerst kregen wij een rondleiding door het gebouw en de 
omgeving. In de avond deden we een workshop Acteren met 
Robert en Twan, zijn assistent. We aten en gingen nogal laat 
naar bed. De volgende ochtend merkten we dat wel, want we 
moesten vroeg opstaan om te beginnen aan het doel van de 
week: de performance. Elke dag werkten we van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat in aparte groepjes aan de presenta-
tie. Dat was best  vermoeiend en dat merkte je ook wel in de 
groep. De uiteindelijke performance wekte veel enthousiasme 
op. Volgens Robert was het een van de beste die hij ooit in zo’n 
korte tijd heeft geproduceerd.

Verder moesten we een plek in het dorp uitzoeken om na 
te schilderen. Het was de bedoeling dat we de schilderijen 
daarna verkochten, maar dat van mij was niet echt het ver-
kopen waard. Het schilderen en de performance vond ik het 
allerleukste. Ik denk met veel plezier terug aan deze week. Er 
waren wel wat spanningen en we waren ook moe. Maar het 
was een leuke week!

in Frankrijk Kunstklas geeft performance 



 Buitenlandreis Spanje

Na een jaar voorbereiding met o.a. lessen over de geschie-
denis, de cultuur, Spaanse tapa’s en Spaanse les van Haide-
lys, verzamelde de klas zich in alle vroegte op Schiphol.

Granada
In Granada bleek het prachtig weer. We hadden een mooi hotel 
met uitzicht op het Alhambra en de sneeuw van de Sierra 
Nevada. De eerste dag verkenden we de oude stad met de grot-
woningen. Na een vermoeiende dag zijn we gezamenlijk gaan 
eten. Vooral de grote visschotels waren voor veel leerlingen een 
ervaring. De volgende dag gingen we vroeg naar het Alhambra. 
Veel leerlingen hadden erop gerekend dat het weer warm zou 
zijn en zich daarop gekleed. Nou, de ochtenden in Granada 
kunnen behoorlijk koud zijn! Het Alhambra was geweldig: de rijk 
versierde moslimpaleizen, het strenge paleis van Karel V en de 
schitterende tuinen. Als aandenken maakten de leerlingen een 
tegel in de stijl van het Alhambra. In lokaal B 1.03 is een deel van 
dit werk te bewonderen.
Alle leerlingen hadden als opdracht foto’s te maken met een 
speciaal thema. Dat varieerde van straathonden tot deuren en 
straatmuzikanten. Op de foto’s kun je duidelijk zien dat ze niet 
in Nederland gemaakt zijn en de verzameling geeft een mooi 
beeld van Granada.

Cordoba
De reis naar Cordoba de dag daarna ging langzaam boemelend 
met een treintje. Cordoba – zo bleek tijdens de stadswandeling - 
is rustiger dan Granada, een stad met veel groen.
Het bezoek aan de Mezquita de volgende dag was een nieuw 
hoogtepunt. De ontelbare slanke, allemaal verschillende pilaren 
geven een vervreemdend effect. En dan midden in het gebouw: 
de barokke kathedraal. Een grotere tegenstelling is nauwelijks 
mogelijk.
In Cordoba hebben Moslims, Joden en Christenen jarenlang 
vreedzaam samengeleefd. Dat is in de stad en ook in het hieraan 
gewijde museum goed terug te zien. Op een zonnig plein be-
spraken we in groepjes hoe het zou zijn om in die tijd in Cordoba 
te leven en wat jij zou doen. Dat was af en toe een heftige dis-
cussie, die we met een gezamenlijke maaltijd afsloten.
De laatste dag bezochten we het Alcazar van Cordoba en in de 
schitterende tuinen hierbij hebben we de week geëvalueerd. Na 
het kopen van de nodige souvenirs bracht een hoge snelheids-
trein (340 km/uur) ons naar het vliegveld. Midden in de nacht 
stonden we weer op Schiphol.

Een geweldige werkweek, een geweldige groep. Ik kwam uitge-
rust en ontspannen terug van een werkweek, dat is me niet vaak 
overkomen. Dank aan 5 vwo en mijn medebegeleiders  José en 
Janna.

Maik de Feijter, docent wiskunde

in Frankrijk 5 VWO in Andalusië:
             leerzaam genieten 
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 16   Globaland

Geld verdienen en verdelen
In vijf spelrondes besturen leerlingen in groepjes een land in 
een virtuele wereld dat Globaland heet. In dat land is van alles 
mis. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede 
wegen en het milieu is vervuild. 
De groepjes voeren allerlei praktische opdrachten uit, zoals een 
filmquiz, een estafetterace en een toneelopdracht. Daarmee 
kunnen ze Globa’s verdienen (de munteenheid in Globaland) 
om hun land te verbeteren. Die Globa’s mogen ze telkens naar 
eigen inzicht verdelen: hoeveel belasting wordt er geheven, 
hoe wordt dit geld verdeeld over de ministeries en met welke 
groepen uit de klas wordt samengewerkt om internationale 
problemen op te lossen? 
De feedback op hun keuzes krijgen de leerlingen via grappige 
cartoonstickers die zij op een grote poster plakken. De poster 
geeft aan wat de nieuwe situatie van hun land is in de volgende 
spelronde. Tevens wordt er een ranglijst bijgehouden van 
welke groepen hun land het beste besturen. 

Leuk en leerzaam
Tijdens het Globaland-project ontdekken leerlingen dat on-
derwijs, veiligheid, gezondheidszorg etc. op veel plekken in de 
wereld helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn en dat we er ook 
in Nederland samen voor moeten zorgen dat dit allemaal goed 
is geregeld. Ze ervaren spelenderwijs hoe landen functioneren: 
dat er heel veel zaken zijn om rekening mee te houden, dat de 
economie een belangrijke rol speelt, dat je niet zonder belas-
tingen kunt en dat je af en toe moet samenwerken met andere 
landen omdat je niet alles in je eentje kunt oplossen.
Tot slot biedt het project leerlingen een handelingsperspectief: 
wat kunnen zij als 12-13 jarigen zelf doen voor de maatschappij 
en een betere wereld?

Het project is altijd een groot succes. Alle kinderen werken er 
met veel enthousiasme, zelfs fanatisme en teamwork aan mee. 
Aan het eind van het project krijgen de leerlingen een meetel-
lende projectbeoordeling. Ook zijn er prijzen te winnen, zoals 
bowlen of een middag glowing-in-the-dark golf.

Jaap Tambach, docent Nederlands 

in Globaland  Ieder jaar doen leerlingen uit de tweede klassen van de OSB 
mee aan het  onderwijsproject Globaland. Dit is een span-

nend simulatiespel over hoe het in de maatschappij toegaat. 

Werken aan een betere wereld 

Rosalie van Es, projectcoördinator Globaland:
“Het project op het OSB was geweldig. De leerlingen waren 
mega enthousiast en er barstte echt een flinke strijd los. In 
de pauzes waren ze niet weg te krijgen uit het commando-
centrum, omdat ze wilden weten op welke plek ze stonden. 
Ook de docenten waren heel erg enthousiast. Heel erg fijn 
dat ze zo actief meededen en dat ze de stagiaires en vrijwil-
ligers van Globaland zo goed ondersteunden. Hierdoor 
werd het voor de leerlingen ook alleen maar leuker. Zonder 
de docenten was het niet zo’n succes geweest. 
Verder was vanuit de school alles top geregeld. De lokalen 
waren prima, op elke klas stond een docent, de afsluiting 
verliep soepel en de lunch was voortreffelijk.”



Onderzoekend leren

Wetenschappers
in de dop: 

Kindertekeningen
Heidi Snoek: “Ik koos voor biologie en voor het profiel NG (natuur 
en gezondheid), omdat ik heel erg van dieren houd. Mijn ouders 
hebben een boerderij. Voor mijn stage in klas 5 kwam ik op een 
basisschool en zag ik kindertekeningen. Nu ik verschillende uni-
versiteiten bezocht heb, lijkt het me leuk om straks de universi-
taire pabo te gaan doen. Na een zoektocht op internet voor een 
onderwerp kwam ik op de kindertekeningen. Ik heb de gegevens 
van de tekeningen statistisch verwerkt om te bekijken of mijn 
resultaten toeval zijn of niet.” Volgens Heidi’s begeleider Maik 
de Feijter is haar onderzoek niet significant omdat ze te weinig 
tekeningen heeft bekeken en maar van twee scholen. Heidi: “Ik 
heb een analyse gemaakt van 220 tekeningen en heb ik daarbij 
gekeken naar kleurgebruik, jongen of meisje en de tekenfase. Die 
tekenfases heb ik zelf ingedeeld op basis van gelezen literatuur.”

Heidi en Quinty uit 6 vwo
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>

“Wat is de invloed van de ontwikkeling van een kind 
op een kindertekening?” “Hoeveel resistente bacte-
riën zitten er in de grond waar de sla in groeit?” Dit 
zijn de vragen die Heidi Snoek en Quinty Misiedjan 
stelden bij het maken van hun profielwerkstuk. 

Het profielwerkstuk wordt wel gezien als de meester-
proef van de middelbare school. Je bewijst wat je 
hebt geleerd en je laat zien wat je kunt. Op de OSB 
starten leerlingen in het voorexamenjaar (5 vwo of 
4 havo) al met de voorbereidingen van een onder-
zoek, maar het profielwerkstuk is onderdeel van het 
eindexamen en dus van het laatste jaar. Het onder-
werp van het profielwerkstuk mag een leerling zelf 
kiezen, maar het moet passen bij een profielvak.



 18  Onderzoekend leren

Bacteriën en antibiotica
Ook Quinty Misjiedjan zocht in eerste instantie op internet 
voor een onderwerp. Ze wilde iets doen met schimmels 
of bacteriën en een docent wees haar op de resistentie 
van bacteriën tegen antibiotica. Quinty was meteen 
enthousiast: “In de veeteelt wordt veel gebruik gemaakt 
van antibiotica en resistentie is veel in het nieuws. Ik wil 
graag geneeskunde gaan studeren en dit onderwerp sluit 
daarbij aan. Het is ook interessant, want boeren maken 
roekeloos gebruik van antibiotica. De antibiotica zit in de 
mest en dat komt op de grond waar bijvoorbeeld onze sla 
wordt verbouwd.” 
Op basis van eerder onderzoek van universiteiten heeft 
Quinty zich gericht op twee antibiotica. En bij drie boer-
derijen (waaronder die van Heidi) nam ze grondmonsters. 
“Het was zó goed om te doen. Ik zou best meer onderzoek 
willen doen. Mijn handen jeuken.” 

Voorbereiding op het onderzoek
Bij het maken van het  profielwerkstuk is niet alleen het 
eindresultaat belangrijk, maar het gaat juist ook om de 
weg ernaar toe. Vaardigheden als zelfstandig werken en 
onderzoek doen worden getest. Al in de vijfde klas was er 
in de vorm van het vak NLT (Natuur, Leven en Techniek) 
de mogelijkheid om voor te bereiden op onderzoek. Dat 
vond Heidi een goede voorbereiding: “Eigenlijk leer je 
vanaf de vierde al verslagen schrijven en bij Nederlands 
leer je om literatuur te gebruiken.” Quinty vult aan dat je 
wel goed moet kunnen zoeken om de juiste informatie 
te vinden. “Zelf was ik altijd al bezig met proefjes doen, 
gewoon in de keuken. Op school leer je een hypothese 
te formuleren en je te verdiepen in een onderwerp. Op 
de OSB  leer je al in de eerste klas zelf proefjes doen. Op 
andere scholen doet een docent het voor. Maar door het 
zelf te doen, krijg je meer interesse en inzicht.”

Voorbereiding op de universiteit
Voelen de dames zich nu goed voorbereid op de univer-
siteit? Quinty: “Ik op zich wel, want ik weet al heel lang 
wat ik wil. Van huis uit heb ik het niet meegekregen, want 
niemand in de familie heeft gestudeerd.”
Daar kan Heidi zich bij aansluiten. Zij zal ook de eerste zijn 
die gaat studeren. Ze heeft nog wel enige vrees voor de 
volgende stap. ”Je moet wel slim zijn voor de universiteit.” 

Tevreden
Quinty en Heidi hebben beiden hun profielwerkstuk bijna 
afgerond. Over hun verslag zijn ze wel tevreden. 
Heidi: “Het is een heel leuk onderwerp en het was niet 
heel moeilijk. Ik ben wel blij met het resultaat.” 

Quinty: “Ik ben er best wel trots op. Ik heb er ook erg lang 
aan gewerkt. En ik denk dat het ook wel interessant is om 
te lezen. Iedereen vindt het een leuk onderwerp.” 

Manon van der Garde, deelschoolleider C

Heidi’s begeleider Maik de Feijter is heel enthousiast: 
”Dit is een van de meest unieke onderzoeken die ik 
de afgelopen jaren heb gezien. Dat 220 tekeningen 
statistisch te weinig is voor grote conclusies, moet ik 
als wiskundedocent natuurlijk wel zeggen, maar dat 
neemt niet weg dat dit profielwerkstuk heel goed is.”

De begeleider van Quinty is Ingrid van der Wal: 
”Het is een origineel en actueel onderwerp en een 
verrassend en volledig werkstuk. Ze heeft een mooie 
onderzoeksopbouw en het is goed uitgewerkt.”



 Activiteitendag

Eersteklassers ontdekken 

de Bijlmer
Voor alle eersteklassers is de start op de middelbare school een 

spannende tijd. De eerste weken staan vooral in het kader van kennis-
making. Kennis maken met elkaar, kennis maken met de school, maar 

ook kennis maken met de omgeving waarin de school staat. Vandaar dat 
het thema van de eerste activiteitendag op 17 oktober was: 

‘De Bijlmer ontdekt’. 

Met eigen ogen bekijken
De eerste klassen maakten op verschillende manieren ken-
nis met de omgeving van de OSB, in drie soorten activiteiten. 
Een belangrijk onderdeel van de dag was een wandeling door 
de Bijlmer. De begeleiders hadden een uitgebreide routebe-
schrijving met allerlei wetenswaardigheden over de buurt. 
Tijdens de wandeling was er aandacht voor de architectuur 
(die sinds de start van de renovatie eind jaren ‘90 zeer veel-
zijdig geworden is) en de vele kunstwerken die in de buurt te 
vinden zijn. Maar er werden ook sociale en maatschappelijke 
onderwerpen aangesneden, zoals de Bijlmer vliegramp die 
een grote impact heeft gehad op de bewoners en op de 
ontwikkeling van de buurt. Bij de wandeling hoorde ook het 
bekijken van een documentaire over de oorsprong en de her-
bouw van de Bijlmer, in het stadsdeelkantoor. Maar het was 
niet alleen lopen en luisteren. Op de plaatsen waar de docent 
iets vertelde, kregen de leerlingen ook korte opdrachten: een 
weetvraag , een doe-opdracht, een tekenopdracht  en een 
geluidsvraag (Hoe klinkt een tropisch vogeltje?). 

Quiz en workshops
Naast de wandeling deden de kinderen een quiz waarbij de 
kennis over de Bijlmer werd getest. In een actieve spelvorm 
moesten leerlingen allerlei vragen beantwoorden over het 
ontstaan van de Bijlmer en over wat er nu te zien en te bele-
ven is. 
En ten slotte namen de leerlingen deel  aan workshops, 
waarbij ze actief in de weer waren met aspecten die direct of 
meer zijdelings te maken hebben met de Bijlmer. Ze  konden 
djembé drummen, algemene percussie-instrumenten bespe-
len, mozaïek maken, dansen of een soort radioshow maken 
over actuele onderwerpen. Hier konden ze volop hun creativi-
teit en muzikaliteit laten zien.

Zowel leerlingen als begeleiders hebben genoten van de dag. 
We hopen dat de leerlingen nu meer begrip hebben van en 
voor hun omgeving dan alleen maar het idee dat de Bijlmer 
de buurt is waarin het schoolgebouw nu eenmaal staat. De 
Bijlmer is voor ze gaan leven, ze hebben daadwerkelijk de 
Bijlmer ontdekt!

Lucy de Vries, assistent-deelschoolleider B
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