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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 inschrij!ormulier in te vullen en " 20,- borg te betalen. De borg wordt 
na uitschrijving terugbetaald.

Regels
Er zijn een paar regels. De belangrijkste is dat een leerling naar de huiswerkklas komt om huiswerk 
te maken. Leerlingen moeten respectvol omgaan met andere leerlingen en vrijwilligers en met het  
materiaal. Een leerling die ziek is, moet zich via de e-mail van de 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

Huiswerkbegeleiding door De Studietuin
De Studietuin biedt intern huiswerkbegeleiding aan de leerlingen van de bovenbouw vmbo, havo 
en vwo van de OSB en incidenteel aan de leerlingen van de onderbouw. Tegen een gereduceerd 
tarief kunnen leerlingen van de OSB op dinsdag, woensdag en vrijdag op hun eigen school bege-
leid worden door de medewerkers van De Studietuin. De kosten zijn 15 euro per begeleidingsdag, 
met een minimum afname van 2 dagdelen per week. Er worden mooie successen geboekt: alle 
examenleerlingen die vorig schooljaar meededen met de Studietuin op de OSB zijn geslaagd!

Mirjam Brugts

De Huiswerkklas 
Huiswerkbegeleiding op de OSB

CO LO FO N

OSB-Palet is een uitgave van de 
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam
Telefoon 020 690 90 50
Fax 020 690 83 29
info@openschoolgemeenschapbijlmer.nl
www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl
Bankrekeningnummer 28.50.13.262

Aan dit Palet werkten mee:
Klaske Blom
Modest Breukers 
Mirjam Brugts
Annemieke Duyvendak
Janneke van Eck
Anouk Ekker
Jackeline Emmen
Isha Forster
Manon van der Garde
Saskia Grotenhuis
Peter van den Heuvel
Jacqueline Homveld
Joanne Inglis
Tanja Jadnanansing
Estelle Jagdewsing
Yannick Laret
Martin Mirck 
Farginda Muhammad
Mihai Popa
Maykel Roovers
Frank van Schaik
Luuk Schrijvers
Cihangir Tuna   
Tom Vening 
Lucy de Vries
Geeta Priya Verma 
Kees Zonneveld

Ontwerp
Shape Vormgeving

Drukwerk
Drukkerij Holland Alphen a/d Rijn 

 2



 3

Voor je ligt Palet om je een kijkje te geven in de wereld van de OSB. Een bijzondere wereld, met veel pluspun-
ten voor leerlingen met heel verschillende achtergronden. De OSB is een school, waar je je als leerling én als 
ouder gehoord en gezien voelt en waar iedereen zich kan ontwikkelen.

Wat de OSB bijzonder maakt is onze werkwijze. In de kring en tafelgroepjes leer en werk je samen. Maar niet 
altijd natuurlijk. Leren is ook zaak van je zelf, je eigen leerstijl en tempo ontdekken en heel verschillende 
vaardigheden ontwikkelen. 
Samen met je mentor en docenten in je deelschool, kijken we wat je aankunt. En is dat een hoger niveau dan 
helpen wij je om daar te komen, als je dat echt wilt en als je je daarvoor inzet. 

Wat de OSB nog meer bijzonder maakt is ons brede vakkenpakket. Door naast talen en wiskunde, economie 
en geschiedenis ook tijd te maken voor lessen muziek, drama, verzorging en techniek, beeldende vorming en 
natuurlijk ook sport, kun je echt talenten ontwikkelen waarvan je niet altijd weet dat je die hebt. 
Voor Engels krijgen havo-vwo leerlingen vanaf de 2e klas Fast Lane English. Dit is extra Engels om je voor te 
breiden op Cambridge Certi#cates. Vanaf de eerste klas is zelf onderzoek doen in de science-lessen het 
uitgangspunt van iedere les. In de bovenbouw staat je een goed uitgerust science-lab ter beschikking en 
werken we voor stages en pro#elwerkstuk samen met het AMC.

Als je je talent ook na school wilt ontwikkelen, dan is er een naschools programma, OSBbreed waar je van 
alles in kunt doen. Van tennis en voetbal tot drama, verhalen schrijven en muziek. De OSB is ook super trots 
op het eigen OSB-leerorkest voor iedereen die een instrument speelt of wil leren spelen en houdt van 
optreden voor publiek. 

En als laatste wil ik hier noemen dat de OSB je mee ‘naar buiten’ neemt. Op de activiteitendagen ga je naar 
het Rijksmuseum, kunst in Zuidoost of De Tweede Kamer in Den Haag. Op werkweken in de eerste klas logeer 
je ergens in Nederland. In de hogere klassen verken je de rest van Europa, Berlijn, Londen of Rome, doe je 
onderzoek in de Ardennen of heb je een kunstweek in Frankrijk. Kortom op de OSB  gaat de wereld voor je 
open.

We zijn trots op onze OSB, onze unieke werkwijze en aanbod. Kom naar de open dag of een van de open 
avonden en overtuig je zelf. Of maak gewoon een afspraak als je deze dagen niet kunt of als je nog vragen 
hebt. We laten je graag alle pluspunten van de OSB zien: De Amsterdamse school van nu. 

Saskia Grotenhuis, bestuurder/directeur

palet Welkom op de OSB

info@openschoolgemeenschapbijlmer.nl
www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl



   
Maykel Roovers

 4  Interview

Vijf vragen aan: 

Maykel Roovers is docent techniek op de OSB. 
Daarnaast studeert hij aan de Hogeschool van 
Amsterdam en hij is industrieel vormgever, gespecia-
liseerd in 3D-printen en laser-ets technieken.

Waarom ben je docent techniek geworden? 
Twee jaar geleden gaf ik op middelbare scholen work-
shops in 3D printen. Kinderen waren zeer gemotiveerd en 
kwamen met bijzonder originele toepassingen. Daarom 
ben ik daarna het versnelde traject binnen de opleiding 
Mens en Technologie gaan volgen en ben inmiddels aan 
mijn tweede schooljaar bezig op de OSB. Daarnaast gaf ik 
voetbaltrainingen aan jeugdteams en toen werd al 
duidelijk dat ik het stimuleren en motiveren van jongeren 
erg leuk vind. Dat zie ik nog elke dag als een uitdaging.

Wat doen de leerlingen in de eerste klas bij 
techniek?
De leerlingen leren schetsen, technisch tekenen en ze 
maken kennis met hout/metaal bewerking en elektronica. 
Ze krijgen zo dus ook te maken met een groot aantal 
gereedschappen die aansluiten bij deze verschillende 
technieken. De leerlingen werken gedurende het jaar aan 
diverse werkstukken waarin deze technieken en gereed-
schappen terugkomen. 

Wat vind je leuk aan het werken op de OSB?
Ten eerste vind ik de diversiteit aan culturen schitterend. 
Daarnaast is het kringgesprek een bijzonder mooie 
werkvorm. In deze gesprekken kan je zowel de lesstof 
overbrengen als werken aan het klassenklimaat. 
De OSB biedt mij de ruimte om mijn specialisatie in te 
zetten binnen het onderwijsaanbod en ik organiseer en 
begeleid het OSBbreed project 3D printen en laseren.

Wat biedt het naschoolse aanbod, OSBbreed, 
voor techniek?
Leerlingen maken in het OSBbreed project kennis met 
innovatieve technieken als 3D printen en laseren. Ze leren 
de basis van 2D en 3D ontwerpprogramma’s en gaan aan 
de slag met zowel 3D printers als laser-etsmachines. De 
leerlingen mogen zelf bepalen wat ze gaan ontwerpen. 
The sky is the limit! De uiteindelijke resultaten willen we 
presenteren op internationale designblogs. Door leerlin-
gen te laten proeven aan deze nieuwe technieken probeer 
ik ze te enthousiasmeren voor het vakgebied.

Wat leren kinderen bij het 3D-printen?
Leerlingen krijgen inzicht in de diverse mogelijkheden die 
het fenomeen 3D-printen te bieden heeft. Ze maken 
kennis met de enorme database van bestaande objecten 
op het internet. Deze gaan ze ook echt downloaden en 
3D printen. Daarnaast leren ze 2D en 3D tekenen met de 
daarbij horende tekenprogramma’s. Ze leren hoe een 
3D printer werkt door zelf hun ontwerp uit te printen. 
Door het bezoeken van het Creative LAB van de Hoge-
school van Amsterdam maken de leerlingen ook kennis 
met professionele apparatuur. Hiermee gaan ze twee 
middagen daadwerkelijk aan de slag. 
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De OSB werd in 2014 de sportiefste VO-school van het land, maar wat houdt dat eigenlijk in? 
Wat gebeurt er allemaal op school?

Lessen bewegingsonderwijs (BO) 
De vakgroep bewegingsonderwijs is energiek, dynamisch, vernieuwend en vooruitstrevend. Docenten kijken 
breder naar hun vak dan alleen bewegen. Naast het verbeteren van bewegingsvaardigheden en het bewust 
maken van het lichaam vinden er tal van andere leerprocessen plaats in de lessen bewegingsonderwijs op de 
OSB. Inzet, respect voor elkaar, samenwerken en ontwikkeling zijn de vier kernwoorden tijdens de lessen. Leer-
lingen behoren elkaar te kunnen helpen in het verbeteren van de bewegingsvaardigheden en het presteren in 
groepen. Dit laatste is een bezigheid die vrijwel elke les terugkomt. Voor de leerlingen die in de toekomst iets in 
de sport willen gaan doen zijn er de sportklassen: LO2 voor het vmbo-tl en BSM voor de havo (zie pagina 9).

Naschoolse sportactiviteiten 
Leerlingen worden vanuit de mentor en vakdocenten bewegingsonderwijs gemotiveerd te bewegen. 
Door leerlingen aan te melden bij het jeugdsportfonds en de naschoolse sportactiviteiten (Topscore Amster-
dam) proberen wij leerlingen meer in beweging te krijgen. Dit is al jaren een groot succes. Leerlingen schrijven 
zich in voor een bepaalde sport, betalen 20 euro voor 20 weken, 1 training per week en spelen ongeveer 1 
wedstrijd/toernooi per maand tegen andere VO-scholen in Amsterdam. 
Op dit moment doen er zo’n 200-250 leerlingen per jaar mee verdeeld over 14 sporten. De OSB zorgt voor de 
coördinatie, structuur en accommodatie. Topscore zorgt voor de trainers.

Relatie met verenigingen en overige sportinstanties
Wij hechten veel waarde aan de relatie met verenigingen en sportinstanties uit de omgeving. Zo is er bij-
voorbeeld een samenwerking met het ROC sport en bewegen en de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) 
op het gebied van stagiaires en scheidsrechters van het ROC die wij inzetten bij onze sporttoernooien. 

Aandacht voor gezonde en actieve leefstijl
Afgelopen twee jaar is er door de vakgroep BO een programma voor de themaweek (BE SMART, BE FIT! The OSB 
lifestyle!) opgezet met als grootste doel leerlingen bewust maken van bewegen en hun eet- en drinkgedrag. 
In maart 2014 heeft de themaweek voor de eerste keer plaats gevonden nadat de wethouder van Amsterdam 
Zuidoost de themaweek opende met alle eerste klassen. Deze week was een groot succes: leerlingen, docenten 
en onze buitenschoolse relaties waren enthousiast over het verloop van deze themaweek. Dit jaar gaan we deze 
week opnieuw organiseren.

Kortom sport op de OSB is voor iedereen!

Tom Vening, topsport en vakgroepcoördinator

Sportiefste  
    vo-school van Nederland



 6  

Tijdens de gezonde themaweek van vorig jaar zagen we dat leerlingen graag wilden bewegen tijdens 
de pauzes. Daarom zijn we dit jaar gestart met een project om het schoolplein aantrekkelijker maken 
voor onze leerlingen. We hebben een subdidie ontvangen om in meerdere jaren het schoolplein zo in 
te richten dat de leerlingen ook meer kunnen gaan bewegen.

Ja, dat kan ook: schoolexamen doen in het Rijksmuseum! De vwo-leerlingen die het pro!el 
Economie en Maatschappij (EM) volgen, gaven les aan de rest van de klas die geen geschie-
denis in het pro!el heeft. De geschiedenisleerlingen kozen vanuit de lesstof over De Neder-
landen tussen 1500 en 1700 één of meer objecten uit het museum als illustratie en verdie-
ping van de lesstof. Zij verzamelden achtergrondinformatie over hun schilderijen en gaven 
aan de rest van de klas ieder een kwartier les over De Nederlanden in deze boeiende 
periode bij het gekozen schilderij. De leerlingen waren bloednerveus, maar natuurlijk  
ging het heel goed. De leerlingen deden dit elk met hun eigen accent. Voor de leerlingen 
die geen geschiedenis in hun pro!el hebben, was dit een bijzondere les en ze waren zeer 
geïnteresseerd!

We proberen inactieve leerlingen altijd mee te krijgen in de lessen. Daarvoor hebben we een sterk team van 
gymdocenten die jongeren steeds positief en enthousiast benaderen. Er zijn verschillende redenen dat iemand 
weinig beweegt. Daar moeten we ons aanbod dus steeds op aanpassen.

Mentoren hebben intensief contact met de leerlingen en de ouders. Als de gymdocent iets zorgelijks signaleert, 
geeft hij dit  door aan de mentor. In samenwerking met de lokale fysiotherapeut hebben we een speciaal pro-
gramma voor motorische ontwikkeling (MRT). Jongeren die dat nodig hebben, krijgen hier individuele aandacht 
om zich verder te ontwikkelen. 

Ook vinden we gezondheid en voeding belangrijk. We willen in de toekomst de kantine nog gezonder maken. 
Er moet een keuze zijn voor leerlingen van gezonde en ongezonde produkten zodat ze zich bewust worden van 
hun voeding en lichaam. 

Tom Vening, topsport en vakgroepcoördinator

Reacties van de leerlingen zelf:
Theresa: ‘Het houden van de presentaties in het Rijksmuseum was een erg leuke manier om je te 
verdiepen in de SE-stof ‘.
Anna: ‘Een rondleiding mogen geven in het Rijksmuseum als onderdeel van het SE: hartstikke leuk, 
zo’n kans krijg je niet altijd. Zoals altijd had ik weer eens teveel informatie verzameld. Er zit altijd 
méér achter een schilderij dan je tevoren zou denken. Ik heb veel geleerd van die dag en nu maar 
hopen dat ik de volgende keer ook Chinezen trek met mijn super goede rondleiding …. ‘.
Cihangir: ‘Ieder gaf 15 minuten les en als onwetende was ik natuurlijk zeer geïnteresseerd. Petje af 
voor de EM’ers, ze hebben het geweldig gedaan‘. 
Roos: ‘Ik vond het erg leuk om rondgeleid te worden door mijn klasgenoten in het mooie Rijksmu-
seum. Normaal loop je langs de schilderijen, nu vertelden ze er veel details over en de geschiede-
nis bij: de geschiedenis leren via een schilderij. Graag zou ik nog een keer meegaan als publiek‘. 

Martin Mirck, docent geschiedenis

OSB  

Schoolexamen  
in het Rijksmuseum

 BE SMART, BE FIT! The OSB lifestyle

Gezonde school 

Esther voor ‘haar‘ schilderij:  
‘De bedreigde zwaan‘ van Jan Asselijn
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Muziek 
       op de OSB

Leerorkest
Het OSB Leerorkest Zuidoost bestaat uit zo’n 30 leerlingen 
uit alle klassen. Het orkest is nog relatief nieuw, want het is 
aan haar derde jaar bezig. Het orkest bestaat uit leerlingen 
die al wat verder zijn op hun instrument. Zij hebben meestal 
al gemusiceerd in een leerorkest op de basisschool. Ook als 
een leerling les heeft gehad van een privéleraar of op een 
andere wijze enige vaardigheid op het instrument heeft 
ontwikkeld is de leerling zeer welkom. 
 
Elke maandag repeteert het orkest na schooltijd tot 17.00 
uur, onder leiding van docenten van de muziekschool 
Zuidoost. De kinderen repeteren in aparte lokalen op viool, 
gitaar, hoorn, trompet, enzovoort. Elke groep heeft een 
eigen docent. Nadat nieuwe noten zijn ingestudeerd, 
verzamelen alle muzikanten zich in het muzieklokaal en dan 
is het feest onder leiding van dirigent Wouter Hakho!. De 
leerlingen gaan pas in het orkest zelf echt begrijpen hoe 
alles samenhangt. Maar vooral leren ze spelen in ons orkest 
hoe je met aanvankelijk weinig ervaring al enorm veel 
plezier en voldoening kunt hebben. Het spelen in ons orkest 
blijkt de kinderen enorm te motiveren.
 
Als een leerling geen eigen instrument heeft dan kan een 
instrument geleend worden. De leerling  moet dan wel 
netjes en voorzichtig met het instrument om kunnen gaan 
en uiteraard ook thuis kunnen en willen studeren. Alle 
instrumenten zijn welkom, vooral strijkers en blazers. Het 
leerorkest treedt op in en rond Amsterdam voor een zeer 
gevarieerd en hoog geacht publiek! 
 
Meester Kees Zonneveld, docent muziek

OSB SuperSymphonics
Spelen in een orkest op een middelbare school: samenspelen, 
instrumenten leren ontdekken, klassieke muziek combineren 
met popmuziek, bijzondere geluiden maken op echte orkest-
instrumenten. En dan vier klassen tegelijk?! Meer dan honderd 
leerlingen verdelen over contrabassen, violen, dwars$uiten, 
slagwerk, trombones, cello’s? 
Dat gebeurt allemaal op de OSB. De leerlingen zijn onder 
begeleiding van externe musici wekenlang bezig zich voor te 
bereiden voor een concert. Ze krijgen te maken met een hele 
nieuwe aanpak van muziek maken. Ze leren samen per instru-
mentengroep hun geluid ontdekken, hun partij te spelen en te 
improviseren. 

Dit staat in geen enkele muziekmethode beschreven. En nu, na 
de pilot van vorig jaar, weten we dat de OSB leerlingen heel erg 
hebben genoten van dit unieke gebeuren op hun school. Ze 
maakten muziek in ultieme vorm mee: samenspelen in een 
orkestrale grote groep met echte klassieke instrumenten. En 
vanaf 3 november wordt het orkest van vier naar zes klassen 
uitgebreid. 
 
Alles wordt gedirigeerd  door Wouter Hakho!. Hij maakt de 
meeste arrangementen en zorgt ervoor dat elk instrument zijn 
eigen plek verdient in het orkest. De klassen zijn tijdens de 
repetitieweken op de donderdagmiddag verdeeld in twee 
groepen. Vanaf blok vier zitten er vier keer veertien leerlingen 
achter hun instrument; 1 groep met 14 contrabassen, de andere 
groep slagwerk en zo verder. En dan blok zes twee klassen 
apart koorles.
Het vergt veel van de leerlingen en er wordt getraind op 
discipline, doorzettingsvermogen, muzikaal beleven, samen-
werken, stiltes, improviseren, maar vooral genieten. Het publiek 
kan ook genieten: het eerste concert van het meer dan 160 
koppige symfonie orkest van de OSB zal in januari 2015 zijn. Een 
wereldpremière!, een unicum!, een prachtig resultaat van alle 
leerlingen, alle externe musici, van de begeleidende OSB 
docenten, van de Muziekschool Zuidoost organisatoren 
rondom dit project. We zijn vooral trots op deze groep eerste-
klassers! Tot januari!
 
Namens het hele OSB SuperSymphonics Orkest team,
Modeste Breukers, docent muziek

Muziek op school
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   Science 
op de OSB

Energiemarkt

Samenwerking AMC
Al enkele jaren werkt de OSB samen met het AMC. 
Isha en Luuk uit 5FB vertellen over een bezoek aan 
het AMC in het kader van het vak Natuur, Leven en 
Technologie (NLT).

“We gingen op bezoek bij de radiologische afdeling van het 
AMC. We werden in vijf groepjes verdeeld. Van tevoren 
moesten we in de les vragen bedenken over een opgegeven 
vorm van straling. Op het AMC konden we die vragen aan 
professionele radiologen stellen. Eerst kregen we een 
informatieve presentatie over soorten straling. Vervolgens 
kreeg elk groepje een aparte rondleiding van een afdeling. 
Mijn groepje en ik liepen mee met Birgit van de afdeling 
Conventioneel, kind en SEH. We mochten vragen stellen 
over hoe röntgenstraling werkt en de veiligheidsmaatrege-
len die met het werk komen. Het was zeer interessant om te 
zien hoe zo een radiologische afdeling eruit ziet en te horen 
hoe ze daar te werk gaan.” (Isha Forster)

“Na de presentatie over alle onderdelen in radiologie 
gingen we in groepjes langs bij de onderdelen. Mijn groepje 
zat bij het onderdeel CT-Scan, we hebben veel gezien en 
ook veel geleerd over een CT-Scan. Onze klas wordt in 
januari weer terug verwacht op het AMC en dan moeten we 
een presentatie geven over het onderdeel waarbij we 
hebben meegelopen.” (Luuk Schrijvers)

In de derde klas heb ik meegedaan aan de energiemarkt. 
De energiemarkt gaat over verschillende manieren van 
energiewinning door middel van natuurlijke elementen. 
Dus: zonne-energie, windenergie, energiewinning uit 
waterkracht, bio-energie en kernenergie. De klas was 
verdeeld in groepjes. Elk groepje had een van de onderwer-
pen. De opdracht was om precies uit te zoeken wat jouw 
’product’ inhoudt; hoe wordt de energie gewonnen; hoe 
e!ectief is het; wat zijn de voor en nadelen en dan natuurlijk 
als laatst; hoe ga ik het verkopen? 
Het groepje waar ik in zat had kernenergie. Dit was niet het 
makkelijkste, vrijwel iedereen is hier namelijk negatief over 
vanwege de milieue!ecten. Op de markt moet je de klanten 
ervan overtuigen dat jouw manier van energiewinning de 
beste is. Als je het meeste geld van de markt op wilt halen, 
dan is kernenergie niet iets waar je op staat te wachten. Wel 
leert het je jouw argumenten goed te onderbouwen op een 
manier die zeer sterk overkomt. Ik vond het leuk, ik heb veel 
geleerd op een interessante manier.

Estelle Jagdewsing, 4 vwo

Ik heb vorig jaar meegedaan aan de energiemarkt. 
De energiemarkt is een soort markt, waar kinderen uit drie 
havo/vwo allemaal kleine kraampjes hebben gemaakt. 
Bij ieder kraampje probeert het groepje de leraren over te 
halen hun nep geld te geven aan het energie idee dat ze 
hebben bedacht. Er zijn vier soorten energie; wind-, water-, 
zonne- en kernenergie. De vwo-leerlingen hebben altijd 
kernenergie, omdat het een wat ingewikkelder onderwerp 
is. Ik had met mijn groepje kernenergie. Het was leuk om je 
idee te verkopen, want je moet het laten lijken alsof jullie 
idee het beste is en goede antwoorden hebben op kritische 
vragen van de docenten. Je moet je kraampje er dus ook 
goed uit laten zien. Veel kraampjes hadden mooie middelen 
gebouwd, die soms ook echt werkten. Ook waren er mooie 
posters gemaakt met daarop veel informatie over de vorm 
van energie. Dit zorgt in combinatie met een goed praatje 
vaak voor goede inkomsten. Er deden meerder klassen mee, 
dus van alle soorten energie waren meerdere kraampjes. 
Hierdoor waren er meerdere winnaars. Je kon dus het 
meeste geld ophalen en gewoon van iedereen gewonnen 
hebben of je kon in je eigen categorie winnen. Als je de 
echte winnaar was kreeg je met je groepje een kleine prijs 
(een zak snoep). Helaas won ik met mijn groepje niet de 
prijs, maar we waren wel de beste in de categorie kernener-
gie. Al met al was het een leuke afsluiting van het jaar.

Yannick Laret, 4 vwo



Farginda had een vwo-advies en koos heel bewust voor de OSB: 
“Ik wilde naar de OSB omdat mijn broer erop zat en hij net 
eindexamen havo deed voordat ik in de eerste klas zou beginnen. 
Mijn broer vertelde vaak leuke verhalen over de OSB. Ik dacht dat 
typische vwo-scholen saai zouden zijn en op de OSB was er 
tenminste een groter aanbod aan niveaus met verschillende 
mensen en culturen.”
Studeren in Delft lijkt Farginda wel wat: “Ik weet het nog niet 
helemaal zeker, maar ik denk aan bouwkunde of industrieel 
ontwerpen. Ik heb ook een tijdje getwijfeld over civiele techniek, 
aangezien ik een technisch pro#el heb, waar natuurkunde, 
wiskunde en scheikunde belangrijke vakken zijn. Ik heb het altijd 
leuk gevonden om dingen te ontwerpen en om dan uiteindelijk 
het eindproduct te zien. Dat past goed bij deze studies.”
Het pro#elwerkstuk van Farginda ging echter over analoge 
fotogra#e. “Ik beschreef onder andere de gehele geschiedenis van 
de fotogra#e. Van het moment dat men voor het eerst nadacht 
over “het bewaren van beelden” tot de chemische processen van 
verschillende afdruktechnieken. Tijdens mijn onderzoek heb ik 
het blauwdrukproces (cyanotypie) uitgevoerd op een aantal 
verschillende afdrukmaterialen. Ik onderzocht hierbij verschil-
lende variabelen die bij analoge fotogra#e belangrijk zijn. Het feit 
dat je op de OSB met voldoende begeleiding een gehele onder-
zoek zelf kan opzetten is erg bijzonder en leuk.”

Op de OSB starten leerlingen allemaal samen in de twee brugjaren. 
Daarna gaan leerlingen verder op hun eigen niveau. Leerlingen met een 

vwo-advies zijn in totaal 6 jaar op school. Geeta Priya Verma en Farginda 
Muhammad zitten in hun laatste jaar: volgend jaar lopen zij rond op de 

universiteit.

Geeta kreeg van de basisschool een gemengd advies 
havo/vwo. Ze koos heel bewust voor de OSB: “Ik wist dat je 
op de OSB door kon stromen naar een hoger niveau als je 
goed je best deed. En de school is ook niet ver van mijn 
huis.” 
Geeta heeft een EM-pro#el (economie en maatschappij): 
“Dat pro#el heeft maatschappelijke vakken zoals geschie-
denis, aardrijkskunde en economie. Op het vwo moet 
iedereen wiskunde volgen, dus dat heb ik ook.”
Volgend jaar wil Geeta rechten gaan studeren. Hoewel ze 
het strafrecht interessant vindt, zal ze uiteindelijk kiezen 
voor contractrecht. “Je hoeft je pas in het 3e jaar te 
specialiseren, dus ik kan er nog over nadenken. Het 
contractrecht lijkt me interessant omdat je moet kijken 
wat de juridische mogelijkheden zijn. En je kunt verschil-
lende banen kiezen. Je kan bij de overheid gaan werken of 
bij een groot bedrijf. Internationaal lijkt me leuk.
Het pro#elwerkstuk van Geeta gaat over de positie van de 
vrouw in India. “Het is een deels actueel en zeker interes-
sant onderwerp. Ik heb gekeken naar de geschiedenis van 
het beeld van de vrouw en de rol van religie en analfabe-
tisme. Het is vooral een literatuurstudie. “ 

Manon van der Garde, c-deelschool
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Wetenschappers
in de dop: 

Farginda en Geeta 
uit 6 vwo

Op de OSB kun je in 4 havo voor het keuzevak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) kiezen. BSM is voor 
leerlingen die sportief zijn, sociaal zijn en interesse hebben in alles rond sport en bewegen, met een NG- of 
EM-pro!el. BSM sluit aan op verschillende HBO-opleidingen, zoals gezondheidzorg, fysiotherapie, Mensen-
dieck,  verpleegkunde, toerisme en recreatie en BSM sluit ook aan op het onderwijs: Pabo, en Alo. 

Naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs krijgen de BSM 
leerlingen 2.5 uur per jaar extra gym. Van deze uren worden er 
2 aan de praktijklessen besteed en 1 uur aan de theorie. In de 
theorie lessen is er aandacht voor bewegen en gezondheid 
(voeding, anatomie, trainingsleer), bewegen en regelen en bewe-
gen en maatschappij. In de praktijklessen gaat het om verdieping 
maar ook nieuwe sporten en bewegingsvormen die niet in het 
reguliere programma zijn opgenomen zoals kanoën en zwemmen.

Bij BSM is een prominente rol weggelegd voor het onderdeel 
bewegen en regelen: leren organiseren en lesgeven, organisatie 
van onderbouw toernooien en het organiseren van een basis

school sportdag. Voor alle studies en beroepen is de kennis en de 
vaardigheden die worden opgedaan bij het organiseren van grote 
waarde (zelfstandigheid, probleem oplossend denken, “team-
work”) .
Gezien de verschillende taken is het prettig als een leerling die 
BSM kiest ook goed zelfstandig kan werken en initiatief durft te 
nemen. Een leerling hoeft niet super goed te zijn in alle onderde-
len van de reguliere gymlessen maar moet wel gemotiveerd zijn 
om ook met moeilijke en nieuwe onderdelen aan de slag te gaan 
en te willen verbeteren en anderen daarbij te ondersteunen.

Jacqueline Homveld, docent LO

Keuzevak   Bewegen Sport 
en Maatschappij 



 10  Dubbelinterview

M Mihai: Waarom heb je eigenlijk voor de OSB gekozen?
 Tanja: Zuidoost is mijn lievelingsstadsdeel. Het bruist hier. En het is

belangrijk als Kamerlid middenin mijn vakgebied te staan. Ik ben al vijftien 
jaar een soort mentor van een groep van 30 jongeren uit deze buurt.  
Ik kende Manon [van der Garde, C-deelschoolleider en docent Nederlands, 
FvS] al van de Jonge Socialisten en PvdA, en werd later geïnspireerd en 
gevraagd door Saskia [Grotenhuis, directrice, FvS] op een bijeenkomst. 

T Maar waarom wilde jíj mij erbij hebben?
 Mihai: Het moest van Saskia. Nee hoor, geintje! Je brengt enorm 

veel waarde aan de les, door jou gaat politiek echt leven voor de leerlingen. 
Maatschappijleer vinden ze vaak saai. Vooral politiek, omdat het meestal 
gaat over de regels van een representatieve democratie. Nu gaat het leven 
doordat ze hun hoofd, hun hart en hun handen gebruiken.

 Tanja: Oh ja, dat is echt de OSB-mantra, hè. Maar je ziet dat het 
werkt! Met hun hoofd verwerven en verwerken ze kennis, bijvoorbeeld 
over hoe parlementariërs de regering controleren. Met hun hart bespreken 
ze onderwerpen uit de buurt, van de school, over jongeren, kortom: hun 
wereld. Met hun handen doen ze praktische opdrachten. En uiteindelijk 
rollen daar dan geweldige dingen uit die ik gewoon in Tweede Kamer 
gebruik.

M Mihai: Geef eens een voorbeeld.
 Tanja: De leerlingen hebben samen een Kamervraag aan minister Jet 

Bussemaker voorbereid naar aanleiding van de tendens dat scholen hun 
vmbo-afdeling sluiten. En het leuke is: dat is dan te zien op televisie en 
internet (het Vragenuurtje op dinsdag). Zo horen ze hun eigen woorden en 
ideeën letterlijk terug in de Tweede Kamer. Vorig jaar stelde ik een Kamer-
vraag over maatschappelijke stages en oen beschreef ik ervaringen van 
leerlingen: “Ik heb alleen geleerd hoe ik een vaatwasmachine moet 
uitruimen.” Een andere leerling zei: ”Ik ga wandelen met mijn buurvrouw 
omdat ik dat zelf wil, niet omdat het moet van school.” 

Mihai: Weet je nog dat de klas aan het begin een beetje verbaasd vroeg: 
“Waarom komt een Tweede-Kamerlid aan óns lesgeven?” 
Tanja: Ja, en toen ik zei dat ik vooral veel van hún kan leren, vielen ze 
helemaal van hun stoel.
Mihai: Ze vinden het wel bijzonder, zeker als ze zien bij het jaarlijks bezoek 
aan het Binnenhof dat jij je eigen stoel hebt. Dan zeggen ze: ”U bent best 

De OSB haalt De Tweede Kamer in huis
Tanja Jadnanansing (1967) is afgestudeerd jurist en sinds 2010 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, met in haar portefeuille middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs. Van 2006 tot 2010 was ze samensteller en 

projectmanager bij NOS-nieuws. Mihai Popa (1980) is sinds 2006 docent geschiedenis en maatschappijleer aan de OSB. Sinds 2014 is hij ook lid van de medezeggenschapsraad. Sinds september 2013 geven Tanja en 
Mihai samen het eerste uur op maandag maatschappijleer (politiek en massamedia) aan een 3 vmbo-klas op de OSB. “Waarom doen we dat en hoe gaat dat eigenlijk?”, vragen ze elkaar af.

Mihai Popa (1980) is sinds 2006 docent geschiedenis 
en maatschappijleer aan de OSB. Sinds 2014 is hij 
ook lid van de medezeggenschapsraad.



wel hoog, juf.” Maar ondertussen blijf je gewoon juf Tanja voor ze. Het 
leuke is trouwens dat ze het andere wekelijkse uur twee keer zo hard 
moeten werken uit het boek, maar dat hebben ze er wel voor over.
Tanja: Doordat we het gewoon over betekenisvolle dingen hebben  
(zonder ‘toetsdruk’) voelen ze zich gehoord en gewaardeerd.
Mihai: Zoals een leerling Habiba zei: “Deze juf gelooft in jongeren als  
ze nog niet eens in zichzelf geloven.”
Tanja: Zo mooi om dat te horen! Dat deed me denken aan mijn oude 
docent in Suriname, meneer Sahtoe, die altijd liet merken dat je meer kon 
dan je dacht.
Mihai: Dat komt ook altijd terug in de oefening aan het begin van het 
schooljaar met drie blaadjes, waar ze opschrijven: Wie was ik? Wie ben ik? 
Wie word ik? Alles mag!
Tanja: En ondertussen ontwikkelen ze een scherp oog voor de politieke 
praktijk. Een leerling vroeg na het bekijken van een debat: “Ik zeg u, juf, 
waarom pakt u die VVD-meneer wel hard aan en die SP’er niet?” Hm, 
scherp gezien, jongen.

T Tanja: Wat willen we eigenlijk nog doen dit jaar?
 Mihai: Ten eerste: een blok over een ‘rechtvaardige samenleving’. 

Wat heb je daar eigenlijk voor nodig? Wat zijn de basisvoorwaarden, wat 
zijn aanvullende zaken? 
Ten tweede iets over de verdeling in de maatschappij. Is er ongelijkheid en 
hoe meet je dat? Is het ongewenst of onvermijdelijk? Wat zijn oorzaken en 
mogelijke oplossingen?
En tenslotte ook een lessenserie over het gevolg van keuzes. Als je nu een 
politieke en verstrekkende keuze maakt voor een bepaalde inrichting van 
(een deel van) de maatschappij, heeft dat enorme gevolgen voor de 
komende decennia. Denk aan energie, transport, immigratie, economie, 
klimaat/milieu, etc. Wat denk je ervan?
Tanja: Klinkt goed, ik kan niet wachten!

Frank van Schaik, docent Nederlands

De OSB haalt De Tweede Kamer in huis
Tanja Jadnanansing (1967) is afgestudeerd jurist en sinds 2010 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, met in haar portefeuille middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs. Van 2006 tot 2010 was ze samensteller en 

projectmanager bij NOS-nieuws. Mihai Popa (1980) is sinds 2006 docent geschiedenis en maatschappijleer aan de OSB. Sinds 2014 is hij ook lid van de medezeggenschapsraad. Sinds september 2013 geven Tanja en 
Mihai samen het eerste uur op maandag maatschappijleer (politiek en massamedia) aan een 3 vmbo-klas op de OSB. “Waarom doen we dat en hoe gaat dat eigenlijk?”, vragen ze elkaar af.
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Tanja Jadnanansing (1967) is afgestudeerd jurist en 
sinds 2010 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, 
met in haar portefeuille middelbaar en hoger 
(beroeps)onderwijs. Van 2006 tot 2010 was ze 
samensteller en projectmanager bij NOS-nieuws.

Citaten van Tanja uit Kamerdebat over Vervangen Verplichte Maat-
schappelijke Stage – 4 februari 2014 

“Ik geef iedere maandagochtend les aan jongeren van het vmbo en ik 
bespreek dan allerlei complexe vraagstukken. Het valt mij iedere keer op 
hoe ontzettend goed zij kunnen nadenken, hoe ontzettend goed zij in de 
maatschappij staan, hoe ontzettend goed zij antwoorden hebben op 
heel veel moeilijke vragen. We onderschatten onze jongeren soms ook 
een klein beetje. We mogen iets hogere verwachtingen hebben van onze 
jongeren.”

“Maar ik geloof ook dat het soms helemaal niet zo goed gaat met de 
maatschappelijke stage en dat ze niet oplevert wat ze zou moeten 
opleveren. Ik hoor ook verhalen van jongeren die zeggen: prima dat de 
stage wordt afgeschaft, want, ju!rouw, het enige wat ik heb geleerd, is 
hoe ik een vaatwasmachine moet uitruimen. Dat hoorde ik gisteren in 
mijn eigen klas. Dat is niet helemaal een waardevolle ervaring.”



 12  Cultuur op de OSB

Eind oktober startte een bijzonder project: Circopera. 
Circopera is, zoals de naam al doet vermoeden, een opera/circus-project. Twee klassen, een 3e klas vmbo en een 4e klas havo, 
gaan een jaar lang aan de slag om een voorstelling te maken rond circus en een Opera (Pagliacci van Ruggero Leoncavallo).

In oktober hebben de leerlingen een aantal workshops gehad 
in dans, zang en acrobatiek. ’s Avonds hebben zij dit in een 
geïmproviseerde circustent aan de in grote getalen opgekomen 
ouders en andere belangstellenden laten zien.

Het project Ciropera heeft als doel leerlingen op een professio-
nele manier, door het maken van een opera, te laten ervaren dat 
zij in staat zijn op artistiek en fysiek niveau uit te stijgen boven 
hun eigen verwachtingen en op deze manier hun eigen kracht 
te ervaren. 

De opera zal zich afspelen binnen de setting van een circus. 
Daardoor zullen de leerlingen niet alleen een rol in de opera 

leren zingen/spelen, maar bekwamen ze zich daarnaast ook nog 
in het opvoeren van een professionele circusact. 

De aankleding en de decorvormgeving worden ook door de 
leerlingen verzorgd, net als de publiciteit. 

Voor dit project werken we samen met het Vlaamse Muziek-
theater Transparant. De regie van de opera is in handen van 
Tjy Liu en het circushuis Circant. 
Het resultaat van dit project zal te zien zijn na de herfstvakantie 
van 2015, wanneer de leer-lingen hun Circopera gaan opvoeren.

Peter van den Heuvel

1,2 miljoen kijkers gingen ons voor en nu waren de 
leerlingen van vier H/V aan de beurt: Soldaat van Oranje! 
Er lag een prachtig aanbod van de Stichting Educatieve 
Theaterprojecten (wegens het vierjarig jubileum van 
deze productie) en daar hebben we vanzelfsprekend 
dankbaar gebruik van gemaakt. Met een goede voor-
bereiding tijdens de lessen CKV, maatschappijleer en 
het mentorblok wisten de leerlingen wat hen te wachten 
stond en met welke dilemma’s de hoofdpersonen 
geconfronteerd werden tijdens WOII. Een aangrijpend 
verhaal binnen een imponerend decor, de leerlingen 
hebben ademloos naar de musical Soldaat van Oranje 
gekeken. Journaliste Joukje Akking reisde met ons mee 
in de bus en heeft een leuk artikel voor het Parool 
(dinsdag 4-10 geplaatst) over deze theaterervaring 
geschreven.

Circopera  

Soldaat van Oranje  
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Naschools aanbod:  

Heb jij wel eens gezongen in een schoolkoor? Of een jaar 
lang geoefend en vervolgens voor de hele school een 
toneelstuk opgevoerd? Veel van onze leerlingen hebben 
dat gedaan en een aantal heeft inmiddels zijn beroep 
gemaakt van wat ze bij OSBbreed hebben geleerd.  Een 
paar pareltjes zijn inmiddels elk jaar vertegenwoordigd, 
zoals het OSB schooltoneel en de “Voices of OSB”. Maar 
ook hebben we schrijvers. Onder begeleiding van een 
echte schrijfster leren de leerlingen een kort verhaal 
schrijven. Gelukkig hoeft je Nederlands nog niet helemaal 
vlekkeloos te zijn, want het gaat om de fantasie die je in 
jouw verhaal legt en je leert hoe je een goed verhaal 
opbouwt. Elk jaar weer vindt een aantal mooie verhalen 
zijn weg naar een kleine schooluitgave. Maar misschien 
vind je schrijven niets en ga jij liever als een echte journa-
list de straat op. Onderwerpen bedenken, mensen inter-
viewen en #lmen, monteren. Of houd jij meer van koken, 
een van de cursussen die altijd als eerste vol is! Je leert 
heerlijke gerechten maken van recept: hoe lees je zoiets 
eigenlijk? Wat heb je allemaal nodig en hoe bereid je het 
dan? Vorig jaar hebben we deze cursus afgesloten met een 
feestelijk diner aan de ouders. Dat was geweldig! 

Alle andere cursussen sluiten af met een spectaculaire 
eindpresentatie in onze mooie Theaterzaal, waar zo’n 800 
leerlingen naar komen kijken!   

En als sportiefste school van Nederland, mag sport 
natuurlijk niet ontbreken! Elk jaar kun je meedoen aan 
zaalvoetbal, basketbal, zwemmen. Maar ook $ag football 
en #tness bootcamp, voor de echte bikkels! De sportclubs 
sluiten het jaar vaak af met toernooien tegen andere 
scholen uit Amsterdam. En dit schooljaar bieden we voor 
het eerst apart wintersporten en voorjaarssporten aan. 
Voor sport zullen er dus halverwege het schooljaar 
opnieuw inschrijvingen zijn.   

OSBbreed is zo leuk, dat kinderen er speciaal voor naar de 
OSB komen en ik snap ze wel! Kijk maar eens op onze 
website, onder het kopje “meerwaarde”, “OSBbreed / 
topscore”. Daar vind je het hele programma van dit school-
jaar. En kom op de Open Dag kijken, dan kun je tijdens een 
aantal demonstraties zien wat we bij OSBbreed doen! 

Lucy de Vries, coördinator OSBbreed                                                                                                                          



 14  Fast Lane English

Op de OSB heb je als havo/vwo leerling de kans om Fast 
Lane English te doen in de bovenbouw. In de FLE lessen 
bereiden de leerlingen zich voor op de Cambridge FCE (in 
de 4e) en CAE (in klas 5) examens, die internationaal erkend 
worden. Wij beginnen echter al in de onderbouw te kijken 
wie een plek verdient in deze zeer populaire klassen. 
In de tweede klas krijgen de havo/vwo leerlingen allemaal 
een extra uur Engels per week. Tijdens dit extra blok krijgen 
de leerlingen diverse opdrachten om hun motivatie en 
vaardigheden te ontdekken, maar ook om hun algemene 
kennis van de Britse cultuur te vergroten. Engelse boeken, 
toneelstukken, #lms en feestdagen komen aan bod en 
tijdens de lessen wordt er alleen Engels gesproken. 
In februari gaan we met de boot naar Engeland en brengen 
wij een dag door in Newcastle, hèt hoogtepunt van FLE in 
jaar twee. De leerlingen bereiden voor vertrek verschillende 
presentaties voor over bezienswaardigheden in de stad en 
geven die presentaties, in het Engels, net als echte gidsen, 
tijdens een stadswandeling aan hun klasgenoten. 
Aan de hand van hun deelname in de lessen, een motivatie-
brief en een afsluitende toets wordt de selectie voor de 
felbegeerde 3FLE plekken gedaan. Of een leerling met FLE 
doorgaat of niet, aan het eind van het jaar krijgen zij 
allemaal een certi#caat en hebben zij, stuk voor stuk, toch 
een beetje meer Groot Brittannië meegekregen dan in de 
gewone lessen Engels. De leerlingen die doorgaan in klas 
drie krijgen twee uur extra Engels per week en bereiden 
zich voor op de Cambridge examens.

Sherwien 3FA
My name is Sherwien Laiksingh and I am following FLE classes 
in my third year. I wanted to do FLE, because it can have a 
positive in"uence on the jobs for which you’re applying for. It 
says something about yourself of course, and it’s going to help 
you in your future for your job, but also for your life. This is also 
the reason why I like FLE, and apart from that you get fun 
assignments. My best memory about FLE is the trip to New-
castle, and the moments we spent together for that year.

Joanne Inglis, docent Engels

Juni 2014 – 36 leerlingen deden FCE examen (First Certi#-
cate in English) 6: C1 niveau, 30: B2 niveau, 2 – B1 niveau

Uit een verslag van een FLE-leerling uit de 5e klas:

On the 28th of November the classes 5fvwo, 5fc and 5fd 
went on a #eld trip to Iepers Field, Belgium. 

The Great War, often referred as a trench war, has many 
deaths on its name. I have heard about it in the last couple of 
months, all the horrors and deaths. Strangely I could not fully 
understand and get an image in my head. But everything 
changed after our trip to Iepres Field.

(…) This is one of the many massive graveyards. The place had 
a perfect harmony and one beautiful memorial. But all that it 
resembled was overwhelming. (….) To conclude and give a 
rating, I would say that this #eld trip was great and could have 
become perfect if we just stayed longer for the Last Post. But 
all and all a great success, a solid 7,5!! 

Cihangir Tuna   

Fast Lane English
(FLE) op de OSB



 Taal op de OSB

(FLE) op de OSB
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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 
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 voorlees-
competitie. In maart neemt onze schoolwinnaar het op tegen de winnaars van de andere scholen, in 
de prachtige Openbare Bibliotheek naast het Centraal Station.

De Jonge Jury: 
lekker lezen en stemmen

>
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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 #guratief 
zijn, maar ook abstract.

Alle gedichten worden verzameld en door een deskundige jury beoordeeld. Uit iedere 
klas worden vijf gedichten genomineerd voor de #nale. Tijdens de afsluitende poëziere-
vue dragen alle genomineerde leerlingen hun gedichten op in “Het Theater van het 
Woord” in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Mirjam Brugts

Poëzieproject  

Ook kan via de bespreking van een moeilijk rekenprobleem, de 
aandacht gericht worden op rekenen aan het begin van de 
wiskundeles. In een andere situatie is een rekentechniek 
aanleiding om een deel van de wiskundeles voor rekenen te 
reserveren.  “Vroeger” konden leerlingen nog blij zijn dat ze 
nooit meer hoefden te rekenen na de basisschool. Bij wiskunde 
mochten ze hun rekenmachine gebruiken en bij economie en 
scheikunde ook. Door dit gebrek aan aandacht voor rekenen, 
konden sommige jongeren bijvoorbeeld tijdens een dagje 
shoppen niet berekenen of ze genoeg geld bij zich hadden om 
die-met-25%-afgeprijsde-broek te kopen. 
Veel mensen kunnen echt onvoldoende rekenen. Studenten in 
het vervolgonderwijs krijgen problemen als hun rekenvaardig-
heden niet op orde is. Na deze constatering heeft de overheid 
ingegrepen en rekenen weer hoog op de agenda geplaatst. 

Er is dus weer veel aandacht voor rekenen in het voortgezet 
onderwijs. Leerlingen moeten hun, op de basisschool opge-
bouwde, rekenvaardigheden onderhouden. In hun examenjaar 
moeten alle leerlingen in Nederland een landelijk rekenexamen 

a$eggen op hun eigen niveau. Op de OSB laten we leerlingen 
bewust rekenen tijdens de wiskundelessen. Vanaf de derde klas 
krijgen leerlingen een licentie voor een digitaal oefenprogram-
ma. Hiermee kunnen leerlingen oefenen op onderwerp en 
daarna met een gerichte examentraining zich voorbereiden op 
het rekenexamen. Het resultaat van dit rekenexamen is belang-
rijk omdat leerlingen een 5 of hoger moeten halen. 

Deze nadruk op het behalen van goede rekenresultaten kan 
voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (waaronder 
dyscalculie) onplezierig en ook nadelig zijn. Vanaf de eerste klas 
bieden wij daarom de leerlingen met rekenachterstanden extra 
begeleiding en hulp aan. Voor specialistische remediërende 
hulp in het geval van dyscalculie verwijzen we nu nog door naar 
externe hulp, op de lange termijn proberen we daar ook intern 
beter voor toegerust te zijn. 
Het rekenexamen is iets waar je maar beter rekening mee kunt 
houden. En dat doen we op de OSB!

Klaske Blom, deelschoolleider F-deelschool

Rekenen “Waarom moeten we nog rekenen na de basisschool, we hebben nu toch 
wiskunde ..?!!” Op de OSB is rekenen geïntegreerd in het wiskundeonderwijs: 
via een rekenspel, door middel van een klassenabonnement op een rekensite 
waardoor er dagelijks vier rekenproblemen binnenkomen in de klas.
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interview Jackeline Emmen
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het gebied van relaties en een module over genotmiddelen. 
Een gesprek daarover vraagt een veilige omgeving in de 
klas. 

Leerlingen leren ook zich bewust te worden van zichzelf, 
zoals bij de module over de lichamelijke verzorging of over 
de schijf van 5. Bij een gesprek over donor worden bij de 
module ziekte en gezondheid gaat het niet alleen over de 
leerling zelf, maar ook over anderen.” 

In de eerste klas di!erentieert Jackeline. “Er zijn leerlingen 
van verschillende niveaus dus er zijn verschillende opdrach-
ten en beoordelingen. Bij het vak verzorging maakt elke 
leerling in de eerste klas een eigen portfolio met allerlei 
verschillende opdrachten. Zo moeten de leerlingen ook 
thuis koken en daar een verslag over maken. 

Jackeline werkt samen met onderwijsassistent Anouk Ekker. 
Anouk bereidt de lessen voor en neemt tijdens de lessen 
vaak de begeleiding van leerlingen bij een praktijkonder-
deel voor haar rekening. Voordat Anouk hier werkte was ze 
kapster.  Het onderwijs is nu helemaal haar ding. 

Ook Jackeline is enthousiast over haar vak en over de OSB. 
“Het vak past goed in de visie van de OSB, leerlingen vinden 
het leuk en het leert ze veel wat ze later nodig hebben als ze 
op eigen benen moet staan.  Het mooie is dat verzorging 
zich er voor leent om veel verschillende lesvormen te 
gebruiken. Soms in groepjes, soms in tweetallen en ook wel 
zelfstandig. Jackeline vindt het belangrijk dat leerlingen 
zelfvertrouwen krijgen en behouden. Je ziet in de praktijk-
lessen dat vmbo-leerlingen het heel goed doen en dat zo de 
leerlingen met verschillende niveaus heel goed kunnen 
samen werken Daar leert iedereen van. 

Manon van der Garde 

Poëzieproject  

Jackeline Emmen werkt nu zeven 
jaar op de OSB als docent verzor-
ging. Hiervoor werkte ze als 
scholingsfunctionaris bij een 
zorginstelling. Ze koos daarna 
voor het onderwijs en ze voelt zich 
nu helemaal thuis op de OSB.

De visie van de school: hoofd, hart, 
handen, komt in de lessen verzor-
ging terug.

Jackeline: “Leerlingen vinden het 
heel prettig om in de praktijk wat te 
doen. Een vak als verzorging is goed 
voor de nodige balans. Alle leerlin-
gen, van vmbo tot vwo vinden het 
leuk om samen te koken. We beste-
den in dit vak dan ook relatief veel 
tijd de praktijkonderdelen van 
verzorging, zoals koken. Andere 
scholen vullen hun lessen vooral met 
theorie.” 

De achtergrond van Jackeline in de 
verpleging komt haar goed van pas: 
“Het gaat soms ook over moeilijke of 
gevoelige onderwerpen. Zo hebben 
we een module over voorlichting op 

Verzorging 
op de OSB 
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De 

van de OSB

De OSB is een school met een open blik op de wereld. Dat is goed te zien aan onze leerlin-
gen, aan onze lessen, aan onze docenten, aan de hele schoolorganisatie. Continu contact en 
communicatie, zowel binnen als buiten de lessen, is wat de OSB zo levend maakt en houdt. 

De OSB is door haar omvang al een wereld op 
zich. Maar buiten de school valt natuurlijk nog 
veel meer te ontdekken en te leren van andere 
mensen, andere scholen, andere landen. Hoe 
wordt op andere plekken geleerd, gedacht en 
gecommuniceerd? En wat vinden die andere 
leerlingen van onze OSB-aanpak met veel 
activerende werkvormen, de kring, hoofd-
hart-handen? Om dat te ontdekken en te 
delen, is een aantal jaar geleden het Europese 
Comenius-project gestart, waarbij vier 
scholen (uit Rome, Lyon, Birmingham en 
Amsterdam) elkaar regelmatig ontmoeten. Elk 
hal%aar is één school gastheer voor de drie 
andere, waarbij aan de hand van een thema 
de bezoekers worden meegenomen op een 
driedaagse ontdekkingstocht. 

Van 3 tot 7 november 2014 was het de beurt 
aan de OSB om de Italiaanse, Franse en Britse 
bezoekers te laten proeven van de rijke 
cultuur van onze school en stad, met als 
thema: de ontwikkeling van de stad, met de 
strijd tegen het water als belangrijk element. 
Bij de ontvangstceremonie (op 2,70 m onder 
zeeniveau) werden de gasten getrakteerd op 
een optreden van het Leerorkest, presentaties 
door leerlingen en lekker eten, verzorgd door 
ouders. Vervolgens werden de 45 bezoekende 
leerlingen (onderbouwleeftijd) in gastgezin-
nen ondergebracht bij leeftijdgenoten van de 
A-deelschool. Van tevoren hadden ze per 
email of social media contact gelegd. De 
ervaring leert dat die contacten soms nog 

jaren blijven bestaan. Ouders speelden een 
belangrijke rol in de praktische organisatie.

De Comenius-projectgroep (aangevoerd door 
Jos van den Bongaardt) had een mooi pro-
gramma gemaakt, dat de bezoekers in drie 
dagen langs het ontstaan van Amsterdam, de 
Gouden Eeuw en de moderne tijd voerde. De 
dag begon steevast met een activerende les 
op school, wat de buitenlandse leerlingen 
goed konden waarderen. Daarna werd de stad 
bezocht: Scheepvaartmuseum, grachtengor-
del, een wind-watermolen, het Gemaal 
Cruquius (grootste stoommachine ter wereld), 
Rijksmuseum, stadsuitbreiding, badhuizen en 
het Anne Frankhuis. De enorme stapel 
pannenkoeken op school was ook een ge(s)
laagd hoogtepunt.
De reactie uit Rome na a$oop sprak boekde-
len: “The quality of all the workshops, city 
walks and visits has been very high, as well as 
the hospitality both at school and in the 
families.”

Al met al kijken we terug op een geweldige 
uitwisseling. Petje af voor alle leerlingen, 
ouders, docenten en anderen die hebben 
meegeholpen!
Van 3 tot 7 maart 2015 is Birmingham aan de 
beurt, waar een groep van 15 OSB-leerlingen 
met een aantal docenten naar toe gaat. 

Namens de Comenius-projectgroep, 
Frank van Schaik

Europees Comenius-uitwisselingsproject 
C.I.T.I.E.S. 3-7 november 2014

“Wij zijn allen burgers van één wereld.” 
(Jan Amos Comenius, 1667)

open blik & open armen 



Tweefasen vwo
Op de OSB is onze visie op onderwijs en leren zichtbaar in onze heterogene tweejarige onderbouw, waarbinnen 
leerlingen samen leren op hun eigen niveau. En ook in de in de 3vmbo-basis/kaderklassen en in de 3havo/vwo 
klassen waarbinnen ze de tijd krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen naar het niveau dat bij ze past.    
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open blik & open armen 
Vanaf vorig schooljaar hebben we dit uitgangspunt ook vormge-
geven met de start van een 2FV-klas, een Tweefasen vwo klas: na 
3hv nemen we goede havo leerlingen mee in een vwo klas, met 
als doel om in drie jaar een vwo diploma te halen, met de moge-
lijkheid om na 2 jaar het havo diploma te halen als halverwege de 
vijfde klas blijkt dat dat een betere route is. 

In de derde klas vindt een selectie plaats voor de 2FVklas. Uiter-
aard moet een leerling voldoen aan bepaalde resultaten. Daar-
naast organiseren we in de derde klas een selectiedag, die we de 
Meesterproef genoemd hebben. Op deze dag worden de analyti-
sche , samenwerkende en creatieve vaardigheden getoetst. Ze 
krijgen daarvoor een aantal opdrachten rond een thema, (vorig 
jaar ‘vluchtelingenkamp’) waarmee ze de hele dag bezig zijn, 
zowel in groepen als individueel. Na deze dag wordt met de 
geselecteerde leerlingen en ouders een overeenkomst gesloten 
over de leerroute van drie jaar in deze 2FV-klas.   

In de 2FVklas volgt een leerling onderwijs op vwo-niveau en kan 
dat ten dele gepersonaliseerd doen. Dat betekent dat er bijvoor-
beeld ruimte is om onderwerpen en stof eerder af te sluiten, zoals 
– bij gebleken talent en ambitie – het  doen van het Centraal 
Examen voor een vak op vwo-niveau aan het eind van de 5e klas. 
Daardoor kan ruimte ontstaan in de zesde klas voor bijvoorbeeld 

het doen van een eigen onderzoek bij het AMC, het meedoen aan 
een schooltoneelproductie, of om de vrijgekomen tijd in te zetten 
voor vakken die meer investering  vragen van een leerling. 

De 2FVklas is een kans voor leerlingen met vele talenten èn een 
schoolgerichte werkhouding: de ruimte voor extra verrijking of 
extra verdieping ontstaat doordat per vak gewerkt wordt met een 
kerncurriculum waarmee de kern van de stof behandeld wordt 
voor iedereen. Deze kern bereidt leerlingen voor op het behalen 
van het diploma. De kern kan uitgebreid of verstevigd worden, al 
naar gelang de mogelijkheden en/of behoeften van een leerling.

Het tweefasen vwo is in een landelijk scholennetwerk ontwikkeld, 
met instemming van de inspectie en moet voldoen aan een 
‘keurmerk’. Een paar belangrijke kenmerken uit dit keurmerk zijn 
dat er gewerkt wordt met kerncurricula met di!erentiatie in het 
aanbod “daaromheen”, dat we gebruik maken van de overlap in 
leerstof tussen havo en vwo, dat de mogelijkheid wordt geboden 
om in leerjaar 5 onderdelen van SE en/of het CE af te sluiten op 
een hoger niveau (waardoor vrijstellingen ontstaan in leerjaar 6) 
end at we gebruik maken van digitale leermiddelen zowel voor 
ondersteuning van de docent als voor gebruik door de leerlingen. 

Klaske Blom, deelschoolleider F-deelschool

“Tijdens de cursus leer je pubers coachen die een hulpvraag 
hebben. Dat kan te maken hebben met onzekerheid, een zieke 
ouder of een puber die bewust steeds liegt. Pubers zitten in een 
bijzondere levensfase, ze ontwikkelen zich en houden zich bezig 
met drugs, pesten, school, ouders en peer groups.”

Janneke vindt het lesgeven leuk, omdat ze met een groep leerlin-
gen een gezamenlijk doel kan bereiken: “Je ziet leerlingen iets 
leren.” Maar het coachen is meer 1 op 1 met een leerling: “dan hoor 
je meer verhalen van de leerling.”

Er is volgens Janneke een duidelijk verschil tussen een docent of 
mentor en een coach. “Een docent wil de leerling iets vertellen, 
leren en uitleggen, terwijl een coach vragen stelt en luistert naar de 
leerling. Een coach laat de leerling zelf oplossingen bedenken.”
Voor de OSB kan de kennis van Van Eck nuttig zijn. “Vooral preven-
tief kan het coachen van leerlingen goed werken. Er zijn leerlingen 

met heel uiteenlopende problemen op deze school. Het gaat ook 
om weerbaar leren zijn en voor jezelf opkomen.” 
Het belangrijkste wat Janneke wil toepassen is oplossingsgericht 
werken en denken vanuit de leerling. “Wat wil is de hulpvraag van 
de leerling zelf? Daarna kun je samen een doel stellen door bijvoor-
beeld een tijdlijn te maken naar dat doel, voice dialogue of een 
kwaliteitenspel te doen.”

Janneke is enthousiast en wil graag haar nieuwe kennis toepassen 
op school. “Het boek geweldloze communicatie kan ik aanbevelen 
aan alle docenten. We moeten écht praten met elkaar. Op de OSB 
hebben we veel ervaring met groepsdynamica en begeleiding van 
leerlingen. Dit is een nieuwe aanpak die naast de andere methoden 
ook kan werken.”

Manon van der Garde, c-deelschool

Pubercoaching  
Het mentoraat en het begeleiden van leerlingen zijn op de OSB erg belangrijk. 
Janneke van Eck is al jaren dramadocent en volgde vorig jaar een cursus 
pubercoaching. Met het volgen van deze post-hbo opleiding brengt ze veel 
kennis en ervaring de school in. 
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