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Olav en zijn ouders hebben heel bewust voor de OSB 
gekozen. Voor Olav betekent dit een reistijd elke dag 
van een uur heen en een uur terug. Wat zijn moeder 
Monique zo aanspreekt aan de OSB is, dat er in de 
eerste en tweede klas een breed aanbod van vakken 
is: naast de “gewone” leervakken is er ook drama, 
muziek, techniek en verzorging. Ook de heterogene 
onderbouw was reden voor de OSB te kiezen. Een 
heterogene onderbouw betekent dat je in leerjaar 
een en twee met alle niveaus in een klas zit.

Kinderen kunnen de eerste twee jaar nog even 
groeien en bij af- en opstroom kun je op deze school 

blijven. De grote diversiteit aan culturen geeft meer 
openmindedness en is een mooie weergave van de 
maatschappij. Eenieder accepteert en respecteert 
elkaar. Ook al is het een grote school, door de 
onderverdeling in deelscholen is het toch klein-
schalig. Dit maakt samen met het mentoraat dat er 
individueel naar iedere leerling gekeken wordt. 
Olav was dan ook snel gewend. Het huiswerk maken 
was wel even wennen. Op de basisschool was  
dit uiteraard veel minder. Monique is vooral erg 
tevreden met het goede contact met de mentoren.  
Er zijn korte lijnen, je wordt meteen gehoord en 
krijgt antwoord. 

Interview ouder/kind

Monique en Olav Ewoldt

Monique: “Ik wou dat ik 

vroeger ook deze vakken naast 

de leervakken had gehad.”

Olav: “Het is leuk met meer 

niveaus in de klas te zitten, 

we helpen elkaar.”
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Graag nodig ik u en uw zoon of dochter uit om de OSB te ontdekken, 
te zien hoe we werken en de sfeer te proeven. Wij zijn graag uw eerste keus!
 De OSB is een brede school voor vwo, havo en vmbo, die leerlingen 
stimuleert om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dat doen 
we door samen te werken met en in de omgeving, en die is gemengd als 
Amsterdam zelf, stad van 180 nationaliteiten. Daarom is de OSB bij uitstek 
de Amsterdamse school van nu.

De OSB is bijzonder omdat we meer bieden dan een passend diploma, de 
OSB wil meer dan cijfers alleen. Natuurlijk dagen we leerlingen uit op hun 
eigen niveau om een diploma te halen dat past bij ieders capaciteiten en 
ambities. En we doen meer. We bieden vele extra’s. In de onderbouw krijgen 
alle leerlingen een breed aanbod van vakken. Naast de talen, wiskunde en 
maatschappijvakken en gym en beeldend staat voor iedereen muziek, 
drama, techniek en verzorging in de lestabel. Bij science en biologie doe  
je samen onderzoek en bij Fast Lane English haal je extra Cambridge 
Certificates. Op de OSB leer je leven en samenleven, leer je omgaan met 
elkaar, met verschillen in achtergrond en leerniveau. Je werkt samen in 
gemengde groepen, maakt samen opdrachten, presenteert samen en lost 
samen problemen op, als het nodig is geholpen door minimediation en de 
jongerenrechtbank. Je leert jezelf kennen en verantwoordelijkheid nemen. 
Dat doen we in de les en in werkweken, projecten en activiteitendagen.  
Ook na school valt er veel te beleven en ontdekken met topscore en vele 
creatieve en sociale programma’s.

De OSB is een moderne, grote school met kleine deelscholen. Geen 
anonieme leerfabriek, maar onderwijs op een menselijke maat. Met veel 
persoonlijke aandacht, een sterk mentoraat en goede, betrokken docenten. 
De school huist in een open gebouw in Amsterdam Zuidoost, met veel 
faciliteiten. En op slechts twintig fietsminuten vanaf station Amstel en goed 
bereikbaar met het OV. Een leerling uit het centrum noemde de OSB een 
‘echte om-fiets-school’.

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

De OSB moet je beleven.

palet
OSB-Palet is een uitgave van de 

Open Schoolgemeenschap Bijlmer Welkom op de OSB 

CO L O F O N

Open Schoolgemeen-
schap Bijlmer
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam
Telefoon 020 690 90 50
info@openschoolgemeen-
schapbijlmer.nl
www.openschoolgemeen-
schapbijlmer.nl

Aan Palet werkten mee:
Klaske Blom
Modeste Breukers
Mirjam Brugts
Jasper Dankaert
Nathalie Devis
Annemieke Duyvendak
Eerin Engelen
Olav Ewoldt
Monique Ewoldt- van de Hare
Saskia Grotenhuis

Jacqueline Homveld
Vladimir Kilibarda
Marjolijne Klijn
Machteld Kruidenier
Maykel Roovers
Monica Sienders
Jaap Tambach
Marlies van der Veer
Frank van Schaik
Tom Vening
Jolijn Verwest-van der Wal

Jannes Visser
en veel dank aan alle andere 
medewerkers en leerlingen die 
hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van het Palet.
Fotografie
Dinand van der Wal 
Omslagfoto’s (3) en pag. 1
Mirjam Brugts
Binnenzijde omslag, 
pag. 10-11 en 15

Ontwerp
Shape Vormgeving

Drukwerk
Drukkerij Holland 
Alphen a/d Rijn 

Saskia Grotenhuis, 
directeur Open School-
gemeenschap Bijlmer 

Voorwoord

D
E 

OS
B | E

EN ECHTE OMFIETSSCHO
O

L
D

E OSB | EEN ECHTE OMFIETSSCHO
O

L



 2

Op de OSB heb je als bovenbouw havo/vwo leerling de 
kans om Fast Lane English(FLE) te doen. In de FLE lessen 
bereiden de leerlingen zich voor op de Cambridge 
examens. In 4havo en 4vwo halen de leerlingen het First 
Certificate en in de 5e, het Advanced Certificate. Daarmee 
hebben ze een niveau van Engels gehaald dat boven het 
vereiste van het havo en vwo diploma ligt. Sommigen 
leerlingen halen daarna ook het Proficiency Certificate, 
het hoogst mogelijk niveau. Niet voor niets scoort 
ongeveer 90% van de FLE leerlingen voor Engels op het 
centraal examen een punt hoger dan gemiddeld. In de 
onderbouw (klas 2) hebben alle leerlingen de kans om 
FLE te doen. Je krijgt dan een extra uur Engels per week. 

Tijdens dit extra uur krijgen de leerlingen diverse op-
drachten om hun motivatie en vaardigheden te ontdek-
ken, maar ook om hun algemene kennis van de Britse 
cultuur te vergroten, altijd in het Engels. Engelse boeken, 
toneelstukken, films en feestdagen komen aan bod. Aan 
het eind van de 2e klas volgt een extra schoolreis voor de 
FLE-leerlingen met de boot naar Newcastle. Na de 2e klas 
worden er minimaal twee FLE groepen gevormd in 3 
havo/vwo. We onderzoeken nu de mogelijkheid om ook 
in de VMBO bovenbouw FLE aan te bieden. 

Geholpen door leerlingen van 5vwo kwam een gezellig 
dorp tot leven waar leerlingen met hun paspoort terecht 
konden om heerlijk te eten in verschillende restaurantjes 
of gezellig samen inkopen te doen bij verschillende 
boutiques. Daarnaast kwamen er ook serieuzere zaken 
aan het licht tijdens het doen van aangifte bij de politie of 
een bezoek aan de eerste hulppost in het ziekenhuis. En 
leg maar eens in het Frans, Duits of Engels dat je je arm 
gebroken hebt…

Je ne comprend pas. Ich verstehe es nicht. What did you say? 
Die zinnetjes had menigeen nodig om een vraag of 

antwoord te laten herhalen. Het was duidelijk dat niet 
iedereen het spreken in een van deze drie talen even 
gemakkelijk afging. Toch overwonnen ook degenen die 
tegen de gesprekjes opzagen, snel hun angst en gingen 
voortvarend aan de slag. Hun dramalessen bleken niet 
voor niets te zijn geweest en allen waren na de eerste 
schrik bereid om menige verdwaalde toerist uitgebreid 
de weg te wijzen.

Het werd een geslaagde pilot, die zeker het herhalen 
waard is. Een manier om de moderne vreemde talen 
levensecht te maken. 

Fast Lane English

Taaldorp 2018 2e klassen

FLE • Taaldorp 2

Eindelijk was het zover: het was in de laatste schoolweek zoals altijd een drukte van jewelste in de kantine van  
de onderbouw, but… something was different. Drie dagen lang was de onderbouwkantine een internationale 
ontmoetingsplaats.

Bienvenue au Village de Langue! Welcome in our Language Village! Herzlichen Wilkommen in unseres Sprachendorf!    
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Herzlichen Wilkommen in unseres Sprachendorf!    

Bij het vak verzorging denk je al misschien aan plakkende 
pleisters en pruttelende pastapannen, maar het is veel 
meer dan dat. “Bij verzorging leer je hoe je je kan voorberei-
den op de toekomst”, zegt Jackeline Emmen, docent Verzor-
ging sinds 2008. “Natuurlijk houden we ons bezig met het 
persoonlijke niveau (hygiëne, koken, etc.) en gezondheids-
voorlichting over drugs, roken en alcohol. Maar we willen 
op de OSB juist ook kijken naar het grotere plaatje. Is het 
bijvoorbeeld mogelijk dat echt iedereen op aarde toegang 
tot genoeg en gezond voedsel heeft? En zo ja, hoe dan?”
Daarom start bij verzorging in het schooljaar 2019/2020 een 
module Voedsel. Daarin leren de leerlingen niet alleen wat 
gezond is, maar ook: waar komt voedsel vandaan? Waarom 
is gezond (biologisch) voedsel vaak duurder? Hebben we 
een voedseltekort, in Nederland of daarbuiten? Zou dat 
kunnen gaan gebeuren in de toekomst, en wat dan? 
Jackeline: “Op die manier willen we de leerlingen laten zien 
hoe de maatschappij werkt, en welke rol zij daar zelf in 
spelen. Want het maakt nogal uit of je elke dag een bakje 
kipnuggets eet of een bakje bio-tomaatjes. En dan kunnen 
ze in elk geval een geïnformeerde keuze maken.”

Het wordt extra spannend wanneer verzorging met 
techniek gaat samenwerken in het zgn. nieuwe tech-lab of 

creators-lab, dat volgend jaar werkelijkheid wordt. Met 
allerlei nieuwe technieken en instrumenten wordt nage-
dacht over een duurzame voedselproductie.
Je schijnt zelfs voedsel te kunnen printen, met een soort 
gelei via een printercartridge met allerlei smaakvarianten, 
zoals chocola of vis. En de vorm kan je dus zelf bepalen. 
Hoewel het nogal onnatuurlijk klinkt, kan deze techniek op 
verschillende manieren worden ingezet.„ 3D-printen van 
voedsel kan grote maatschappelijke voordelen hebben” 
zegt Maykel Roovers, docent Techniek sinds 2013.“ Neem 
ondervoeding bij bejaarden. Ouderen met kauw- en 
slikproblemen krijgen meestal gepureerd voedsel. Met een 
3D-printer kan je het gepureerde eten de vorm van het 
oorspronkelijke product teruggeven. Zo ziet een wortel er 
weer uit als een wortel, met het voordeel dat de substantie 
zacht en makkelijk te kauwen blijft. Een ander groot 
maatschappelijk voordeel is dat je geen voedselresten over-
houdt, omdat je in principe alles kunt gebruiken.”
Naast het vak interessanter maken en meer laten aansluiten 
bij de leefwereld en andere vakken, heeft het creators-lab 
nog een doel: kinderen uit de standaard-lokaalsituatie 
halen. “Het Lab zou in principe ook (net als de mediatheek) 
elke dag van 8:30 tot 16:30 beschikbaar moeten zijn, zodat 
leerlingen er altijd terecht kunnen als ze geen les hebben.”

In de laatste weken van het schooljaar wordt door de vakgroep 
NS (natuur-/scheikunde) in alle vijf 3hv-klassen een energie-
markt georganiseerd. Elke klas wordt in zes groepen verdeeld 
en elke groep kiest een duurzame vorm van energie: wind, zon, 
water, biobrandstof en geothermische energie (aardwarmte). 
Ook kernenergie wordt toebedeeld aan een groepje dat 
expliciet de voor- en nadelen gaat onderzoeken. Maar aange-
zien het een markt is, moeten de groepjes ‘hun’ energievorm 
dus ook heel energiek aan de man/vrouw brengen. 
 
Vladimir Kilibarda, docent NS, legt uit hoe hij zijn leerlingen 
daarbij uitdaagt. “Allereerst is energie natuurlijk één van de 
heetste hangijzers van onze tijd. Het is heel belangrijk dat 
leerlingen niet alleen via ons daar iets over horen of lezen, maar 
dat ze er zèlf actief mee bezig gaan. Ze gaan zelf iets bouwen 
waarmee ze de werking van hun energievorm kunnen demon-
streren. Naast de natuur/scheikundige eigenschappen moeten 
ze ook ingaan op de maatschappelijke, economische en 
milieu-effecten van hun energievorm. Elk groepslid krijgt ook 
een specifieke rol in het proces. En wat heel leuk is: zodra een 
groep de smaak te pakken heeft, halen ze de mooiste resul-
taten, zowel op inhoud als presentatie. Waarmee ze vervolgens 
weer indruk maken op hun toekomstige docenten, die de 
markt bezoeken.” 

De verzorging van ons voedsel 

met de techniek van de toekomst

Energiemarkt voor 3hv 

Techniek • Energiemarkt



Loopbaanoriëntatie &
begeleiding“Het is onze opdracht de leerlingen zo goed mogelijk voor te  

bereiden op hun toekomst in de samenleving, met een diploma dat 
past bij hun talenten, interesses en ambities. Daarom moeten we een 
goede doorstroom bevorderen door leerlingen te leren kiezen op 
grond van hun talenten, ambities en interesses en er zo voor zorgen 
dat de leerlingen op een passende plek in het vervolgonderwijs 
terecht komen.”

Loopbaanoriëntatie en begeleiding 4

Al in de onderbouw denken onze leerlingen na over hun kwaliteiten, 
welke talenten ze graag benutten en wat ze interessante beroepen 
vinden. Ze maken een zgn ‘toekomstdossier’ en plaatsen dat met andere 
verslagen en werkstukken in hun digitaal portofolio. Zo maken ze door 
hun schooljaren heen hun eigen verhaal over wat ze willen en kunnen. 
Belangrijke informatie bij het maken van hun keuze voor profielen in de 
bovenbouw en vervolgopleidingen na hun eindexamen. 

In de bovenbouw wordt deze oriëntatie op de vervolgopleiding steeds 
serieuzer. De keuze moet immers tegenwoordig steeds vroeger worden 
gemaakt, vooral als je op het vmbo zit.  

In de derde klas lopen de vmbo-leerlingen een week beroepsstage bij een 
bedrijf of instelling en krijgen ze allemaal een sollicitatietraining. Mensen 
uit bedrijven en maatschappelijke instellingen komen naar school om 
leerlingen te interviewen over hun sollicitatiebrief, hun capaciteiten en 

ambities voor de ‘baan’ waarnaar ze gesolliciteerd 
hebben. Leerlingen bezoeken diverse bedrijven en 
mbo-scholen. En alle mbo-opleidingen presenteren 
zich op een scholenmarkt op de OSB aan leerlingen en 
hun ouders. In de vierde klas maken de leerlingen aan 
de hand van hun Profielwerkstuk hun definitieve keuze 
voor een vervolgopleiding.

De havo-vwo leerlingen doen in de 4e resp. 5e klas een 
beroepsstage en bezoeken dan ook verschillende 
vervolgopleidingen op het hbo en het wo. Met het 
Pre-University College kunnen leerlingen in de boven-
bouw van het vwo zich extra voorbereiden op een 
universitaire studie. 

Voor alle leerlingen geldt: hoe beter je je informeert en 
hoe beter je nadenkt over waar je goed in bent en wat 
je graag doet, hoe succesvoller je vervolgopleiding is. 
Een goede start is het halve werk. 

Scholenmarkt 
op de OSB
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begeleiding

De onderbouwkantine is bedoeld voor alle eersteklassers, zodat zij een eigen 
pauzeruimte hebben. Dit maakt de overgang van de basisschool naar de middel-
bare school leuker en gemakkelijker. Zij kunnen er in de pauzes drinken en eten 
kopen. In de kantine is er voor de 1e klas leerlingen een kluisje.

Quotes leerlingen 1e klas:

Dit jaar zijn de eerste klassen aan het begin van het schooljaar 
samen drie dagen weggeweest. De werkweek werd daarmee 
onderdeel van de kennismaking met de school en vooral met de 
eigen klas. En het werkte: met elkaar een paar dagen op stap gaan, 
de omgeving verkennen, opdrachten uitvoeren en samen koken 
schept een band. 

De drie deelscholen hebben verschillende locaties bezocht.  
De A-deelschool verbleef in een heus kasteel vlak bij het strand.  
Dus lagen een bezoek aan het bunkermuseum en allerlei sportieve 
activiteiten op het strand voor de hand. Zwemmen is altijd een 
optie, als het weer het maar enigszins toelaat. Ook de leerlingen van 
de B-deelschool hadden een toptijd in Nieuw- en Bovenkarspel in 
Noord-Holland met veel buitensport. De C-deelschool had ook een 
bijzondere locatie gevonden, in een landhuis in Leersum en pipo-
wagens in Kamerik konden ook zij elkaar beter leren kennen in 
vele verschillende activiteiten. 

We kijken terug op een geslaagde week, waarin de opzet om aan 
het begin van het schooljaar een paar dagen intensief met elkaar (te 
leren) omgaan goed geslaagd is. Ook de nieuwe eersteklassers gaan 
dus weer voor de herfstvakantie samen op stap.

Brugklaskamp
nieuwe stijl

onderbouwkantine 
Eigen

“heel fijn een eigen kantine, 
zo leer je veel eersteklassers kennen”

“gezellig chillen 
met andere eersteklassers”

Brugklaskamp • Onderbouwkantine
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Na ruim tien jaar OSB gaat directeur Saskia Grotenhuis  
per 1 februari 2019 met welverdiend pensioen. De meeste leerlingen 
hebben (gelukkig!) nooit direct met de directeur te maken, dus dit 
was een perfecte gelegenheid voor de leerlingen om haar nu op de 
valreep alsnog het hemd van het lijf te vragen.

Wie bent u eigenlijk? (Khadija/Djanique (1c4), Anum (2a2), Iris (4fd)) Haha, 
goede vraag! Ik ben Saskia, 66 jaar oud, geboren en getogen in Twente. In 
1971 (het OSB-geboortejaar!) ging ik in Amsterdam culturele antropologie 
en onderwijssociologie studeren. Ik heb aan de Universiteit van Amsterdam 
gewerkt, en daarna als onderwijsadviseur voor de gemeente.”  

Waarom bent u directeur geworden en was het moeilijk? 
(Coosje (2a1), Edward (2a4)) “Ik had al veel met scholen geprobeerd dingen 
van buitenaf te ondersteunen en te verbeteren. Na een jaar als projectlei-
der vanuit de gemeente op het Calvijn College wilde ik graag echt op een 
school werken, van binnenuit kijken wat beter kan en hoe. En dat mocht ik 
in 2008 op de OSB gaan doen – al was de OSB eigenlijk al heel goed!”

Heeft u ooit lesgegeven? (Miquel/Jaydeney (1a1), Sahra/Chedli (2a2))   
“Op het Vossius Gymnasium gaf ik een blauwe maandag (terwijl ik nog op 
de universiteit werkte) een jaar maatschappijleer in de vijfde. En op de OSB 
gaf ik aan een 3bk-klas les. Daarbij heb ik vooral zelf ook veel geleerd, 
haha!”

Wat doet u eigenlijk de hele dag? (Daniel (1a1), Hlengiwe (3fc))   
“Vooral praten, lezen en schrijven. Ik overleg me suf; over geld, personeels-
beleid, seminars, de kerstlunch, nieuwe gymtoestellen, OSB-breed en nog 
veel meer. En ook met andere scholen, de gemeente en het stadsdeel.”

Hoe komt het dat we u niet kennen of zien? (Beau (4df), Muskaan (4fd) en 
Sybren/Vincent (5fvwoA)) “Omdat de school is ingedeeld in deelscholen en 
de deelschoolleider eigenlijk de directeur van de deelschool is. Zij kennen 
alle leerlingen van hun deelschool. Ik kan nooit 1550 leerlingen leren 
kennen. Ik ga wel altijd in alle eerste klassen langs om me voor te stellen.”

Wat van uw OSB-tijd zou u anders hebben gedaan? (Zainab (2a2))   
“Goeie, maar ook moeilijke vraag. Ik zou nu altijd een adjunct-directeur 
aanstellen die wel uit het onderwijs komt en weet wat nodig is aan bedrijfs-
voering. Paul Baartman [adjunct die helaas in maart 2018 ernstig ziek is 
geworden, FvS] kwam uit het onderwijs en was ook meteen de beste.”

Wat is het belangrijkste verschil tussen de OSB van uw begintijd en die 
van nu?  (Sanisha (2a1), Britt (2a2), Trishana (2a4), Safiya (4df), Xavie (4ee)) 
“Er is veel meer aandacht voor differentiatie en het vak. Docenten over-
leggen nu in de vakgroep. Toen ik kwam, was dat nauwelijks het geval.  
Er zijn meer havo/vwo-leerlingen en dat is goed voor de verdeling over alle 
schooltypen.”

door Frank van Schaik

Zeg, ken jij de directeur? Die gaat nu met pensioen!
Interview met Saskia Grotenhuis

“Z org dat de OSB een  

lieve school blijft, dus een 

school waar iedereen, jong 

en oud, leerling en docent, 

graag wil zijn”



 7Interview Saskia Grotenhuis

Welke OSB-momenten waren belangrijk of bijzonder voor u?  
(Kess/Janell (1a1), Neha (1c4), Xeluja (2a1), Laura (2a2), Géneriva (2a4), 
Jonna (2b3)) Door de prachtige mensen die hier op school werken en 
leren zijn er honderden mooie momenten geweest. Twee springen nu 
naar voren. Toen ik hier een maand werkte en mijn moeder overleed, 
kwamen een paar OSB’ers helemaal naar Arnhem voor de begrafenis. 
Dat vond ik erg bijzonder en ontroerend. En in 2010 dreigde een leerling 
met het hele gezin, alle kinderen hier geboren, uitgezet te worden.  
We hebben heel hard gelobbyd en na maanden onzekerheid mocht ze 
toch blijven! Toen we het haar vertelden, kon ze niet meer stoppen met 
huilen, zo blij was ze. Ik kreeg een kaartje van haar uit Rome, want ze 
mocht eindelijk mee op reis naar het buitenland.”

Gaan uw kleinkinderen naar de OSB? (Bridgette (3fd))
“Mijn kleindochter van zes wil niets liever. Ze was laatst mee naar school 
en op bezoek bij de techniekdocenten onderbouw. Daarna verklaarde ze 
plechtig dat ze niet meer naar de basisschool wilde. Ik vroeg of ze het 
niet erg vond om alleen zo jong tussen al die grote kinderen te zijn.  
Ze zou haar vriendinnen meenemen, en als Sinterklaas niet op de OSB 
komt, gaat ze die dag eventjes terug naar de basisschool. Dus alles opge-
lost; ze hoefde niet meer naar de basisschool, de OSB is veel leuker.”

Wat gaat u doen na uw pensioen?  ((Saira/Renze (3fc), Daniel (6fvwob)) 
“Vaak op bezoek bij mijn nieuwe kleindochter die rond de kerst geboren 
gaat worden. En ik zou graag nog een lange wandeltocht lopen, b.v. de 
zuidelijke route van Sevilla naar Santiago.”

Zijn er nog dingen die u aan ons wil zeggen?  (Shalom (2a2), Hans (2a4)) 
“Het is een beetje wat burgemeester Van der Laan zei tegen Amsterdam: 
Wees een beetje lief voor elkaar, zorg dat de OSB een lieve school blijft, 
dus een school waar iedereen, jong en oud, leerling en docent, graag wil 
zijn. Dan moet er natuurlijk ook geleerd worden, maar dat doe je het 
beste als iedereen een beetje lief is voor elkaar, elkaar de ruimte geeft.”

Komt u af en toe nog een langs?  (Jyrone (1a1)) “Zeker, al moet ik wel een 
beetje de tijd nemen om af te kicken. En ik ga samen met de project-
groep en de nieuwe bestuurder-directeur overleggen wat er voor de 
nieuwe school in Diemen nog nodig is. We weten half februari of de 
school in Diemen doorgaat (of er voldoende inschrijvingen zijn), dus dan 
weten we ook wat er nog gedaan moet worden en wat ik daarvan nog 
kan of moet doen.”

Dank u wel voor alles!   

“Jullie ook bedankt – voor alles!”
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door Frank van Schaik

Zeg, ken jij de directeur? Die gaat nu met pensioen!
Interview met Saskia Grotenhuis



 8 8 8  Ouderparticipatie

Na afloop van de eindmusical van groep 8 op de basisschool, 
worden traditiegetrouw de schoolverlatende ouders bedankt: 
de overblijfvader, de voorleesmoeders, de kampouders, de 
luizenmoeder, de verkeersouder, de moeder van de MR, de … . 
Allemaal hebben ze op hun eigen wijze een bijdrage geleverd 
aan het schoolleven van hun kind. In het voortgezet onderwijs 
is die praktische betrokkenheid opeens verleden tijd, ook op 
de OSB. “Heel jammer,” horen we vaak van ouders. Begrijpelijk 
ook; kinderen worden pubers, ouder, en vinden het prettig om 
hun thuis- en schoolwereld (een beetje) gescheiden te houden. 
Maar zonder ouders lukt het niet. We hebben u, alle ouders 
dus, nodig om uw zoons en dochters te begeleiden. Daarom 
informeren we u graag en zo veel mogelijk over wat we doen 
en hoe het met uw kind gaat.  

We werken op de OSB vanuit de driehoek: kind, ouder en 
school/mentor. Oudergesprekken organiseert de mentor dan 
ook altijd samen met u als ouder en uw kind. We willen zoveel 
mogelijk met en niet over uw kind praten. Via de ouderavon-
den met de mentor worden ouders betrokken bij het proces 
van de klas. Soms wordt er een thema-ouderavond gehouden 
voor ouders uit één leerjaar, bijvoorbeeld in klas 1 de thema-
avond: “Help, mijn kind heeft huiswerk”.

Een aantal deelscholen heeft ook een ouderklankbordgroep 
een actief netwerk van ouders voor inspiratie en feedback aan 
elkaar maar ook aan de deelschoolleiders. De ouderklankbord-
groep op de F-deelschool (de havo-vwo deelschool) komt al 
enige jaren, ongeveer vijf keer per jaar, bij elkaar om het reilen 
en zeilen in de afdeling te bespreken. Op de andere deelscho-
len zijn klankbordgroepen gestart. Ouders horen thuis aan de 
eettafel vaak hoe schoolintenties uitwerken in de praktijk.  
De feedback die we van ouders krijgen, helpt ons ons onder-
wijs te verbeteren en is daarom van groot belang. En ouders 
hebben vaak concrete ideeën voor de organisatie van stages 
en activiteiten; wij horen deze graag. 

Tenslotte zijn er schoolbrede activiteiten voor ouders.  
Het ouderplatform met ouders uit alle jaarlagen en deel-
scholen, organiseert voor alle ouders twee keer per jaar een 
oudercafé en een centrale thema-avond. De ouders van het 
ouderplatform overleggen zes keer per jaar met de directie 
over het reilen en zeilen van de OSB. Gesprekthema’s zijn b.v. 
verzuim, mobieltjesbeleid, de vormgeving van de rapporten 
ed. Voor de directie is dit contact met ouders belangrijk.  
Ook ouders vinden het prettig om op deze manier verbonden 
te zijn met de school en mee te denken over het geheel: over 
de school als ‘de leefgemeenschap van hun kinderen’.  
Zo helpen ze bv. heel concreet op open dagen door ouders 
van 8e groepers te informeren over de OSB. 

Het oudercafé is een bijzondere plek voor ouders om elkaar  
op een ontspannen manier te ontmoeten en elkaar te spreken. 
In oktober jl. was het onderwerp ‘quality time’: hoe organiseer 
je echte aandacht voor je kind, als je het druk hebt of als je 
puber een ‘goed gesprek’ liever uit de weg gaat. En geloof het 
of niet, deze avond werd in de Bijlmer afgesloten met een 
echte ‘Chinese theeceremonie’, waardoor iedereen op een 
bijzondere manier de kracht van rust en aandacht voor elkaar 
kon ervaren.   

Tenslotte zijn er ouders actief in de MR: de medezeggen-
schapsraad vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming 
van het schoolbeleid. Op dit moment bestaat de oudergele-
ding uit vier ouders, wat bijzonder fijn is gezien de adviserende 
en controlerende taak die de MR heeft binnen de school.

Ouderparticipatie



 9 9Sportklas en Muziek in de onderbouw 

Sportklas: samen kan je veel meer 
bereiken!
De sportklas op de OSB is niet meer 
weg te denken uit het vmbo-T 
programma. Jaarlijks worden er  
leerlingen voorbereid op de mbo-
opleidingen Sport en Bewegen of  
het CIOS.

In de sportklas wordt er uiteraard flink 
gesport en bewogen. Wat maakt een 
sportklas nou zo leuk? Xevilio uit klas 
3ed weet dit wel. Hij vindt het samen-
werken, elkaar helpen en elkaar 
steunen zowel in sport als in alle 
andere vakken het leukste. Zijn 
huidige klas is voor hem net een team 
en dat maakt de sportklas zo leuk. 

Soraya en Jordan zitten ook in de 
sportklas. Ze zijn op dit moment 
bezig met hun maatschappelijke 
stage bij een sportvereniging en 
lopen hun beroepsstage elke donder-
dagochtend bij een basisschool, waar 
ze de gymdocent assisteren en zelf 
ook voor de groep mogen staan. 

Tijdens de JSB (jeugd sport 
begeleiders)-cursus leren ze hoe je 
moet lesgeven en voor een groep 
moet staan. In maart gaat de sportklas 
onder begeleiding van verschillende 
docenten op skireis. Iedereen kijkt hier 
ontzettend naar uit. De leerlingen 
krijgen uiteraard skiles. Maar het is 
natuurlijk niet alleen maar feest in de 
sportklas. De theorievakken zijn net zo 
belangrijk. Naast Nederlands, Engels, 
wiskunde e.d. krijgen de leerlingen 
natuurlijk ook biologie en EHBO.  
De sportklas is een soort vmbo-T-plus-
klas: hard werken, maar je krijgt er veel 
voor terug!

In de bovenbouw havo kunnen 
leerlingen kiezen voor keuzevak BSM 
(bewegen, sport en management),  
ze worden dan extra voorbereid op 
een sport (-en management)opleiding 
in het hbo. 

Muziek in de onderbouw op de OSB
Honderd jaar gelden had het zang-
onderwijs ten doel om ”den leerlingen 
zoveel mogelijk mooie liederen in ’t 
leven mee te geven” (B.J. Douwes, 
1906). Dat willen we nog steeds, en hoe!

In de muziekles treden de leerlingen op 
met een groepje, als een echt popband-
je, met een eigen remix van een lied op 
het podium. De eersteklassers krijgen 
les op het keyboard, de gitaar, het 
drumstel en leren zo de basis om op te 
treden met hun groepje.

In de tweede klas komt daar orkestles 
bij: leerlingen krijgen les op cello, viool, 
contrabas, trompet, trombone, dwars-
fluit en slagwerk voor een concert in de 
OSB-theaterzaal.

Buiten school is er ook muziek! Bij 
OSB-breed zingen leerlingen in een 
koor, spelen ze in een band of treden ze 
op met de OSB brassband. En natuurlijk 
het OSB Leerorkest Zuidoost (zie de 
volgende pagina).

De leerling krijgt zo alle ruimte het 
muziektalent te ontdekken en/of te 
ontwikkelen op de OSB.

Sport

Muziek
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Marlies: Ik ben docent scheikunde, ik ben 29 jaar en woon in 
Amersfoort. Ik heb mijn opleiding gedaan in Groningen en ben 
pas afgestudeerd. De OSB is mijn eerste werkplek na mijn 
studie.  

Eerin: Ik ben docent Nederlands, 26 jaar oud en voor de liefde 
naar Amstelveen verhuisd. Ik ben opgegroeid in Zeeland en heb 
gestudeerd in Groningen. Ik heb twee jaar gewerkt als docent 
Nederlands op een school in Haarlem, maar de diversiteit van 
de OSB heeft mij doen besluiten om hier te solliciteren. 

Jannes: Ik ben docent wiskunde, 46 jaar oud en ik heb twintig 
jaar onderwijservaring. Ik heb achttien jaar lesgegeven op het 
Alkwin Kollege (ja, met een K) in Uithoorn. Op zoek naar een 
nieuwe uitdaging solliciteerde ik op een vacature hier op de 
OSB.

Waarom heb je voor de Open Schoolgemeenschap Bijlmer 
gekozen?
Marlies: Tijdens mijn opleiding en stage was het altijd mijn wens 
om terecht te komen op een school die out of the box denkt, niet 
heel schools is, maar een school wil zijn waar de sfeer goed is. 
Bij de OSB vond ik alles wat ik zocht, namelijk de collegiale sfeer, 
de samenstelling van de leerlingen, het werken met eigen 
modules, de locatie in de Randstad en vooral het starten in de 
kring. De keuze was dus snel gemaakt. 

Eerin: Ik heb altijd al willen werken op een school in de Rand-
stad (liefs in de Bijlmer), vanwege de mentaliteit van de leer-
lingen: de gezelligheid, betrokkenheid en interesse in de 
docent. Het is vooral het wereldse dat mij aansprak en dat ik 
nogal miste op mijn vorige school. Verder denk ik dat ik veel kan 
leren door en over de diversiteit van de leerlingen.

Jannes: Ik heb voor de OSB gekozen vanwege de focus van de 
school op sociale aspecten en de kansen die leerlingen worden 
geboden om het beste uit zichzelf te halen. Wat ook een 
belangrijke rol heeft gespeeld voor mijn keuze is de multicultu-
rele samenstelling en het mentoraat. Het OSB-mentoraat is 
intensiever, persoonlijker en veel uitgebreider dan op de 
meeste andere scholen.  

door Owen Koningferander  

Marlies van der Veer, Eerin Engelen en Jannes Visser
Drie nieuwe gezichten in de bovenbouwdeelschool havo-vwo



 11Interview Marlies, Eerin en Jannes

Wat is je eerste indruk van de OSB?
Marlies: Er heerst een ontspannen sfeer en een gezellige drukte. 
De leerlingen zijn eerlijk, vriendelijk en open. 

Eerin: De betrokkenheid van leerlingen en collega’s vind ik 
oprecht. Ze zijn hulpvaardig en ruimdenkend, iedereen kan zijn 
plek vinden hier op school, je kan gewoon je zelf zijn. 

Jannes: Mijn eerste gesprek was bepalend voor mijn eerste 
indruk. Het gesprek werd gevoerd door mensen met veel liefde 
en bevlogenheid voor de school. Ik vond het in het begin wel 
een beetje chaotisch, maar dat geeft tegelijk ook vrijheid om je 
eigen oplossing te kiezen. De eigen werkwijze heeft ook mijn 
aandacht getrokken. De leerlingen zijn boven mijn verwachting: 
heel lief, aardig en betrokken. 

Wat zijn je ervaringen tot nu toe, in het bijzonder de hetero-
gene onderbouw en lessen op havo/vwo?
Marlies: Ik geef geen nog geen les in de onderbouw, maar 
alleen in de bovenbouw havo/vwo. Ik leg de lat best hoog: ik 
probeer het beste uit de leerlingen te halen, zodat de overgang 
naar een vervolgopleiding soepel verloopt. 

Eerin: Ik geef zelf nog geen les in de onderbouw. De uitdaging 
bij de tweefasen-vwo bevalt me heel goed, het past precies in 
mijn straatje. Ik ben mentor van een 4havo-klas en ik vind dat 
het mentoraat hier op school voor een hechte band zorgt 
tussen docenten, leerling en ouders. 

Jannes: In het begin had ik wat moeite met de heterogene 
onderbouw, vooral differentiëren viel me zwaar, maar na een 
maand heb ik geen spijt dat ik dit ook moet doen. Het heeft me 
een ander beeld geven van het verzorgen van onderwijs. Het is 
een uitdaging, waar ik steeds beter in word. Ik probeer de opzet 
van de lessen nu veel eenduidiger te houden. 

Wil je nog iets kwijt?
Marlies: Mijn vader heeft ook op de OSB gezeten, dus het is voor 
mij heel bijzonder dat ik nu hier les mag geven.

Eerin: Ik omschrijf de OSB als een heel bijzondere school, waar 
goed wordt gekeken naar de leerlingen en hun talenten en 
waar ook ruimte wordt gecreëerd voor ontplooiing daarvan. 

Jannes: Ik ben superblij met mijn overstap en heb mijn draai 
gevonden hier. De nieuwe omgeving is uitdagend en laat me 
beseffen dat er meer is in het land dan blijven vasthouden aan 
het vertrouwde. Ik had dit jaren eerder moeten doen!
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door Owen Koningferander  

Marlies van der Veer, Eerin Engelen en Jannes Visser
Drie nieuwe gezichten in de bovenbouwdeelschool havo-vwo
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De Jonge Jury 
De Jonge Jury is een landelijk project van 
scholen samen met bibliotheken en 
boekhandels, waar de OSB al vele jaren 
aan meedoet. Met de Jonge Jury dagen 
we eersteklassers uit om lekker te lezen 
en met dat leesplezier ook iets te gaan 
doen: het beste boek kiezen, een 
recensie schrijven, de feestelijke prijsuit-
reiking van het winnende boek bijwonen 
of meedoen aan het voorleesproject. De 
Jonge Jury start na de herfstvakantie. Je 
geeft je op in de bibliotheek en kiest een 
aantal geselecteerde jeugdboeken om te 
lezen tussen oktober en februari. Eind 
februari breng je met alle lezers van De 
Jonge Jury 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 met een grootse prijsuit-
reiking in Scheveningen. Een aantal 
leerlingen van de OSB mogen hier altijd 
naar toe. 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 JongeJury-project 
organiseert de Openbare Bibliotheek 
de voorleeswedstrijd Read2Me voor 
alle brugklassers van het voortgezet 
onderwijs. Op de OSB doen we hier al 
jaren aan mee. Onze JongeJury-lezers 
lezen voor uit hun favoriete boek en 
een eigen jury bepaalt wie onze school 
mag vertegenwoordigen in de Amster-
damse voorleescompetitie. In maart 
neemt onze schoolwinnaar het op 
tegen de winnaars van de andere 
scholen, in de prachtige Openbare 
Bibliotheek naast het Centraal Station.

De Poëzierevue – zwichten voor 
gedichten
In de tweede klas krijgen de leer-
lingen gastlessen van dichters van  
de School der Poëzie. Onder pro-
fessionele begeleiding schrijft elke 
leerling een sprekend gedicht (het 
mag niet rijmen!), dat bij het vak 
beeldend in een mooie poster wordt 
verwerkt. De mooiste vijf gedichten 
worden uitgekozen en in februari 
tijdens een echte Poëzierevue door de 
makers voorgedragen voor een volle 
zaal met medeleerlingen in de 
Openbare Bibliotheek.

SWEET WATRA

sweet watra

zoet en sterk

water in kalebas, roze en blauw

een gebed, zachte woorden

van moeder, tante, oma, oom

één voor één met water besprenkeld

laat jezelf drogen

laat het oude jaar uit je huid verdwijnen

laat het nieuwe jaar in je huid trekken

nieuw jaar, nieuw begin, nieuw leven

sweet watra

Shenelly Cairo (2b4, februari 2018) 
(het winnende gedicht van vorig jaar)

Lezen Schrijven
Jonge Jury • Poëzierevue 
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In het OSB Leerorkest Zuidoost wordt niet alleen gespeeld  
op violen, klarinetten, trompetten en cello’s. Ook pianisten, 
gitaristen en drummers doen mee. Er is een bevlogen 
dirigent en er zijn veel muziekleraren die les geven aan al die 
groepen. De dirigent zoekt samen met de leerlingen muziek 
uit. Soms ook wel eens Beethoven, maar dan anders. Op een 
heel eigen manier: altijd leuk, spannend of interessant. 

Het doel van het OSB Leerorkest Zuidoost is elke week samen 
muziek maken én natuurlijk ook regelmatig optreden: bij 
evenementen, in bibliotheken, in verzorgingshuizen, op 
congressen, bij een feest of op een festival. Zo maakte het 
orkest een concertreis naar Duitsland voor een optreden bij 
een Europees congres in een kasteel. In hét Concertgebouw 
kreeg het orkest een masterclass. Ook trad het orkest op in 
de Centrale Bibliotheek voor de opening van een tentoon-
stelling. Burgemeester Eberhard van der Laan, die een groot 
fan was van het orkest, maakte toen een dansje. 

Er wordt elke maandag meteen na school gerepeteerd, van 
15.45 tot 17.15 uur. Het is dus een naschoolse activiteit (niet 
onder schooltijd zoals het Leerorkest op de basisschool).  
Er wordt eerst 45 minuten met de eigen instrumentgroep 
gerepeteerd en vervolgens 45 minuten met het hele orkest. 
De wekelijkse repetitie vindt plaats in het muzieklokaal van 
de OSB.  

Het OSB Leerorkest is opgericht in 2012 en is toegankelijk 
voor leerlingen van alle middelbare scholen in Amsterdam-
Zuidoost. De organisatie wordt deels gerealiseerd door 
Muziekcentrum Zuidoost. Aanmelden voor een auditie kan 
bij Arjanne Bruggeman: 
abruggeman@muziekcentrumzuidoost.nl.

Het OSB Leerorkest ZO heeft een eigen website: 
osb-leerorkest-zo.blogspot.nl 

Op de OSB huist een buitengewoon symfonieorkest

Het OSB Leerorkest ZO

Schrijven
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2fasenvwo 

  Kleine ruzies en irritaties worden op de OSB niet door de mentor 
opgelost, maar door medeleerlingen. We hebben op school een 
groep van zo’n twintig goed opgeleide mini-mediators, die 
getraind zijn om te bemiddelen in kleine ruzies en onderlinge 
irritaties bij leerlingen.

De fotolijsten met de mediators hangen op prominente plekken 
in de school, zodat iedereen weet bij wie ze moeten zijn als er 
een mediation nodig is.

In 2011 is de OSB begonnen met het opleiden van de eerste 
lichting mediators, en in februari 2019 gaan we voor de negende 
keer van start. Leerlingen uit klas 1 die hiervoor geschikt lijken, 
worden door hun mentor aangemeld, waarna ze een intensieve 
training krijgen (14 weken, twee uur per week). Van de twintig  
tot dertig leerlingen die aan de opleiding beginnen, hebben  
we bij de certificaat-uitreiking in mei meestal zo’n tien à twaalf 
– geweldige!– mediators over.

We vinden het belangrijk dat de OSB een veilige school is, 
en onze mini-mediators leveren daar een bijzondere 
bijdrage aan. Een mentor of vakdocent kan een ruzie 
aanmelden bij de mini-mediators, maar ook de conciër-
ges, de mediatheekmedewerkers, en natuurlijk de 
leerlingen zelf. Zodra ze horen dat er bemiddeling nodig 
is, regelen twee mini-mediators een gesprek tussen de 
twee betrokken leerlingen. Een week later vindt een 
terugkomgesprek plaats, en in het merendeel van de 
gevallen blijkt dan dat de lucht geklaard is en de ruzie  
(zo goed als) over.

Mini-
mediation  

op de OSB lossen leerlingen zelf ruzies op!

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

De Jongerenrechtbank spreekt zich niet uit over de wet, maar 
over de regels die wij op school met elkaar hebben afgesproken. 
Alle partijen krijgen een eigen leerling-advocaat en pas nadat 
iedereen gehoord is, doet de Jongerenrechtbank een uitspraak.
Zittingen in de Jongerenrechtbank zijn vertrouwelijk. Familiele-
den zijn altijd welkom, mits zij tekenen voor geheimhouding. 
Soms hebben we ook andere gasten tijdens de zittingen, zoals 
onderzoekers, documentairemakers of personeel van de school. 
Ook zij tekenen voor geheimhouding.

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

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

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

Mini-mediation • De Jongerenrechtbank 
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havo
vwo

De OSB is een school die graag bekend staat als een 
plek waar leerlingen de kans krijgen zich te ontwik-
kelen. De heterogene brugklas is hiervan het meest 
uitgesproken en welbekende voorbeeld, maar wist u 
dat we sinds een aantal jaar ook in de bovenbouw 
van het vwo leerlingen via maatwerktrajecten de 
kans bieden zich maximaal te ontwikkelen? 

Met ingang van schooljaar 14-15 is het vwo op de OSB  
ingericht als 2fasenvwo (2fV). Dit houdt in dat leerlingen 
tussendoor de mogelijkheid krijgen om een havodiploma  
te behalen. We maken dit mogelijk door te werken met een 
vwo-kerncurriculum, waarbij het havo-programma is  
ingebouwd. Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: 
aan de ene kant krijgen leerlingen met vwo-potentie na de 
derde klas een reële kans om een vwo-diploma te halen, en 
mocht dat niet lukken dan kunnen ze zonder vertraging toch 
slagen voor de havo. Aan de andere kant ontstaat er door het 
gebruiken van een vwo-kerncurriculum ruimte voor excellente 
leerlingen om te verdiepen of te versnellen. Zo zijn er steeds 
meer leerlingen die al in de vijfde klas een vak afronden door 
versneld Schoolexamen en Centraal Examen te doen. Andere 
leerlingen kiezen er juist voor om een extra vak te nemen op 
het vwo, zodat hun kansen bij de vervolgopleidingen vergroot 
worden.

Inmiddels heeft de nieuwe opzet van het VWO zich bewezen: 
het aantal leerlingen in de bovenbouw vwo stijgt elk jaar en 
de examenresultaten zijn goed. Een interessante bijkomstig-
heid van 2fV is dat havoleerlingen na het behalen van hun 
havodiploma in sommige gevallen in één keer door kunnen 
stromen naar 6vwo. Hierdoor kunnen ze met één extra jaar 

een vwo-diploma halen. Dit is een route die op vrijwel geen 
enkele school mogelijk is, maar op de OSB is het mogelijk voor 
goede en gemotiveerde leerlingen.

Denise Tontoh en Timothy Goring maakten afgelopen zomer 
deze overstap van 5 havo naar 6 vwo en dit bevalt hen goed: 
“Het was wel een uitdaging, maar het is gelukt om aan te 
sluiten bij het niveau. Het niveauverschil viel me mee, maar de 
hoeveelheid stof is op het vwo wel veel groter.”, aldus Denise. 
Ze is blij met de kans die ze heeft gekregen, maar ze raadt de 
overstap van 5 havo naar 6 vwo alleen aan voor leerlingen, die 
echt willen: “Je moet zelfstandig zijn en goed kunnen plannen, 
want je moet samen met je vakdocent kijken welke achter-
standen je hebt en vervolgens deze achterstanden wegwer-
ken. Daar heeft niet iedereen de discipline voor”.

Aankomend voorjaar zijn er weer een aantal leerlingen uit de 
5 vwo-klas die hun havodiploma gaan halen om door te 
stromen naar 6vwo of om verder te gaan met een vervolgop-
leiding op het HBO. Het 2fV-programma heeft ervoor gezorgd 
dat we op de OSB veel meer maatwerk leveren: wat wil en kan 
een leerling en hoe kunnen we dat mogelijk maken? We zijn 
trots dat we dit maatwerk in toenemende mate kunnen 
bieden.
 

 
2fasenvwo 

  

2fasenvwo • Huiswerkbegeleiding

De OSB biedt maatwerk door 

De Huiswerkklas
De OSB heeft een Huiswerkklas. Daar kunnen leerlingen in 
alle rust en in hun vertrouwde leeromgeving huiswerk 
maken. Er zijn vrijwilligers aanwezig, die leerlingen een 
steuntje in de rug geven als ze vastlopen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld een som uitleggen of de leerling helpen met 
het begrijpen van een stuk tekst. De Huiswerkklas is geen 
bijles, leerlingen die een extra hulpvraag hebben voor hun 
leer- of gedragsproblemen problemen, kunnen met hun 
mentor overleggen wat een de beste ondersteuning is voor 
hun huiswerk. 
 
De Huiswerkklas is in een computerlokaal op dinsdag van 
14.30 – 16.30 uur en woensdag en donderdag van 15.30 
– 17.30 uur. Onderbouwleerlingen kunnen op woensdag en 
donderdag al om 14.30 uur terecht.

Deelname aan de Huiswerkklas kost niets en leerlingen 
kunnen het hele jaar door beginnen. Inschrijven doe je 
door een formulier in te vullen en € 20,00 borg te betalen. 
Wanneer een leerling steeds keurig naar de Huiswerkklas 
komt, betaalt school de borg aan het eind van het school-
jaar terug.

Huiswerkbegeleiding door De Studietuin
De Studietuin is een particulier initiatief. Tegen een gere-
duceerd tarief kunnen leerlingen van de OSB op dinsdag, 
woensdag en vrijdag op school begeleiding krijgen van 
medewerkers van De Studietuin. De kosten zijn € 15,00 per 
dag, met een minimum van twee begeleidingsdagen per 
week.

Huiswerkbegeleiding
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Een brugblik 
op de Bijlmer
Samen met het FOtografiemuseum AMsterdam (FOAM) organi-
seerde de OSB dit jaar een nieuw project voor de twaalf brugklas-
sen, dat in de tweede week plaatsvond: Blik Op De Bijlmer. 
Gedurende één dagdeel maken de leerlingen in de eerste klassen 
kennis met fotografie, met licht, kader, contrast, beweging, etc.., 
aan de hand van een spel, video’s en fotografie-opdrachten (met 
een buitenopdracht). Ze leren niet alleen hun eigen stijl ontdek-
ken, maar ook hun nieuwe klasgenoten. 

WOW, de WereldOriëntatieWeek!

Brugklasmentor Frank van Schaik: ”Onze klas mocht 
een pilot draaien en had veel lol met het project.  
Er kwamen ook prachtige foto’s uit. De leerlingen 
hebben toen een paar goede verbeteringen gesug-
gereerd voor het omgaan met elkaar. Een leuk 
onderdeel is dat de leerlingen een zelftest doen, 
waarna ze aan een van de zes gepresenteerde 
fotografen worden ‘gekoppeld’. Samen met de 
andere leerlingen met dezelfde voorkeur gaan ze in 
de directe omgeving van de school op pad om 
mooie foto’s te maken in de stijl van ‘hun’ fotograaf. 
Aan het eind van het project presenteren de 
leerlingen hun beste resultaten in een korte virtuele 
expositie.

De tweede onderbouwklas is voor veel leerlingen een jaar 
van keuzes; keuzes over niveau en richting in de boven-
bouw. Daarom biedt de OSB je in de tweede een brede blik 
op je toekomst in de WOW, oftewel de WereldOriëntatie-
Week. Zodat je eindelijk een keer wat kan terugzeggen als je 
oma weer eens vraagt: “Wat wil je later worden, lief kind?”.

Eén week lang duik je met je mentorklas in een nieuwe 
wereld. De eerste twee dagen vorm je tijdens het Globa-
land-project met een groepje van vier of vijf de regering van 
een eigen land. Je leert over allerlei problemen en oplossin-
gen die spelen in de wereld, en je probeert je land mooi te 
houden en je bevolking gelukkig te maken.

De derde dag start je met een klein groepje een mini- 
bedrijfje voor de Microkredietmarkt. Je bedenkt een idee 

(van smoothies maken tot portret tekenen), je krijgt een 
kleine lening voor de aanschaf van spullen en tenslotte sta 
je met alle andere tweedeklassers in de centrale hal die in 
één grote markt wordt omgetoverd. Alle docenten en 
ouders worden daarvoor uitgenodigd.

De vierde en vijfde dag staan in het teken van beroepsoriën-
tatie. Je loopt een hele dag mee met een bedrijf of organisa-
tie waarin je geïnteresseerd bent (of waar je iemand kent).  
Je krijgt wat eenvoudige taken, je houdt een interview en de 
laatste dag presenteer je je bevindingen aan de klas, 
mentoren en ouders.

Na vijf dagen ben je helemaal klaar voor je eigen toekomst! 
Nou ja, bijna dan.

Asjemenou in de Onderbouw 
voorbeelden van projecten in de eerste twee schooljaren!  

Anne van der Weijden 
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OSBbreed
programma 2017-2018

theater 
street dance 

zwemmen 
film maken 

muziek en zang

freerunning

dans

flag football

freerunning

3D printen
zang boetseren

badminton
astronomiesing

band

basketbalfitness klimmen

zaalvoetbal

Inchrijven
 Wanneer inschrijven?
Maandag 6 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november

 Waar inschrijven?
Mediatheek bovenbouw

Wat moet ik meenemen 
voor het inschrijven? 
• 10 euro per club
• schoolpas

Wanneer is de 1e les? 
Vanaf de week van 13 november 
 
Bij wie moet ik zijn als ik nog 
vragen heb? 
Topscore: Bram De Mondt - gymdocent 
op de B-deelschool.
Kunst & Cultuur: Modeste Breukers - 
muziekdocent op de B-deelschool.
Eline Sjerps - gymdocente op de 
A-deelschool.
 

Programma
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WOW, de WereldOriëntatieWeek!

Asjemenou in de Onderbouw 
voorbeelden van projecten in de eerste twee schooljaren!  

Zelfs na schooltijd sluit de OSB niet meteen haar deuren: leerlin-
gen kunnen zich na het laatste lesuur op allerlei activiteiten 
storten: theater, dans, koken, muziek maken, schilderen, voetbal-
len, badminton, zwemmen en nog veel, veel meer! Zo kun je je 
talenten ontdekken en/of ontwikkelen, maar natuurlijk ook 
ont-stressen en gewoon gezellig met je medeleerlingen plezier 
maken. Als je van november tot en met april door de school loopt, 
hoor en zie je tientallen leerlingen bezig zijn met hun talent. In 
het ene lokaal barsten de voegen door de klanken van de brass 
band, in een ander lokaal zijn ze stilletjes bezig prachtige zelfge-
maakte foto’s te photoshoppen. Er wordt gedanst en er worden 
verhalen geschreven, gevoetbald en gekickbokst, tegen muren 
aan gefreerunt en nauwkeurig gescoord bij basketbal. 

Het OSBbreed jaar wordt in stijl afgesloten: elk voorjaar laat het 
Kunst en Cultuur gedeelte van OSBbreed flink van zich horen 
door de theaterzaal een hele dag te vullen met dans, muziek, 
theater en poëzie. De sporters binnen OSBbreed sluiten het jaar  
af met wedstrijden en toernooien tegen andere scholen van 
Amsterdam. Als tweevoudige sportiefste school van Nederland 
moeten we de eer natuurlijk hoog houden!

OSBbreed is bedoeld voor iedereen, boven en onderbouw, 
gevorderd en beginnend. (Oud)leerlingen van de OSB 
werden o.a. fado-zangeres, acteur bij Toneelgroep Amster-
dam, balletdanser, professioneel voetballer; veel andere 
leerlingen hebben van hun talent hun beroep kunnen 
maken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit mede mogelijk 
gemaakt is dankzij hun talentontwikkeling bij OSBbreed!

OSBbreed
naschoolse activiteiten het hele jaar door!

OSBbreed
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basketbalfitness klimmen

zaalvoetbal

Inchrijven
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Maandag 6 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november

 Waar inschrijven?
Mediatheek bovenbouw

Wat moet ik meenemen 
voor het inschrijven? 
• 10 euro per club
• schoolpas

Wanneer is de 1e les? 
Vanaf de week van 13 november 
 
Bij wie moet ik zijn als ik nog 
vragen heb? 
Topscore: Bram De Mondt - gymdocent 
op de B-deelschool.
Kunst & Cultuur: Modeste Breukers - 
muziekdocent op de B-deelschool.
Eline Sjerps - gymdocente op de 
A-deelschool.
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 18 18  Taal en rekenen • Zorg

Rekenen wordt op de OSB in combinatie 
met wiskunde gegeven en de wiskundedo-
cent is ook de rekendocent. De ontwikke-
ling van leesvaardigheid is vanzelfsprekend 
het domein van de vakgroep Nederlands.

Zowel bij taal als bij rekenen volgen we de 
leerlingen met diagnostische toetsen.  
In de eerste klas is de eerste diagnostische 
toets rond september. Daarna vindt ieder 
jaar in de onderbouw aan het eind van het 

jaar een niveaubepaling plaats om de 
ontwikkeling te kunnen volgen.

Voor leerlingen die achter zijn geraakt  
bij hun leeftijds- en niveaugenoten, starten 
we halverwege leerjaar 1 een bijlespro-
gramma voor taal en rekenen. Leerlingen 
uit de 4e en 5e klassen van de havo en vwo 
worden opgeleid als leescoaches om met 
kleine groepjes van 3 of 4 leerlingen samen 
extra te lezen. Ouders worden daarover 

jaarlijks voorgelicht tijdens een speciale 
ouderavond. Voor leerlingen met ernstige 
lees- en rekenproblemen (dyslexie,  
dys-calculie en aanverwante stoornissen)  
stellen we vast welke ondersteuning de  
OSB kan bieden.
We hebben niet alleen maar bijlessen en 
extra ondersteuning. Met name op taal-
gebied is er veel extra aanbod, zoals de 
Jonge Jury, het Poëzieproject, column-
wedstrijden en debatten.

Taal en rekenen op de OSB
Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is van belang voor de toekomst van iedere leerling, los van wat zij of hij later gaat 
doen. Daarom besteden we veel tijd aan taal, leesondersteuning en taalprojecten. Of er nu wel of niet een rekentoets is die 
meetelt op je eindlijst, wij willen dat iedere leerling op haar of zijn eigen niveau met een voldoende resultaat voor de 
rekentoets de school verlaat.

Zorg op de OSB
De missie en het onderwijsconcept van de OSB staan 
centraal bij de begeleiding en ondersteuning van 
leerlingen. Wij willen een school zijn waar iedereen 
zich prettig en veilig voelt en waar ook leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben, deel uitmaken van 
onze leergemeenschap. Bij al onze leerlingen gaan we 
uit van de kwaliteiten die ze reeds hebben. Een leerling 
met een ondersteuningsbehoefte heeft ook iets te 
leren aan andere leerlingen. 

De OSB staat dus open voor leerlingen met een onder-
steuningsbehoefte, maar moet ook reëel zijn. Voor  
sommige leerlingen zijn we best een ‘moeilijke’ school, dat 
wil zeggen: we vragen van onze leerlingen om zich op 
verschillende terreinen te (willen) ontwikkelen. Je hoeft 
nog niet alles te kunnen, maar iedere leerling moet zich 
ervan bewust zijn dat hij/zij op de onderstaande kwali-
teiten, vaardigheden en interesses in de loop van de 
schoolloopbaan op verschillende momenten en op 
verschillende manieren wordt aangesproken. 

Geen homogene maar heterogene leeromgeving. 
We leren leerlingen om zelfstandig te werken en om te 
gaan met uitgestelde aandacht. Als je dus heel snel wordt 
afgeleid door omgevingsruis of erg prikkelgevoelig bent, 
overleg met de zorgcoordinatoren of de OSB voor jouw de 
goede keuze is.

Planning en organisatie. 
Omdat we werken met meerdere niveaus door elkaar en een 
daardoor deels verschillend onderwijsaanbod in één klas, leren 
we leerlingen zelfstandig (door) te werken aan de eigen 
leervraag. Natuurlijk krijgt een leerling in het begin hierbij hulp 
van zijn mentor en vakdocenten, maar op den duur moet hij/zij 
dit zelf kunnen.   

Zelfstandigheid en samenwerken. 
De OSB-werkwijze vraagt zowel zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid van haar leerlingen als ook willen en kunnen samen-
werken. Op de OSB leren we van en met elkaar, er zijn veel 
samenwerkingsopdrachten, leerlingen zitten in tafelgroepen. 
Ook hier geldt dat als een leerling dit bij voorbaat al moeilijk 
vindt, extra overleg zinvol is. 

Zien en gezien worden. 
Leren gaat het best op een plek waar je je prettig en gekend 
voelt. Op de OSB kennen we elkaar goed. Iedere les begint in 
een kring; in een kring is iedereen gelijkwaardig en kan ieder-
een elkaar in de ogen kijken. Leerlingen zijn zichtbaar in de 
kring en leren om in een groep te praten. Dit voordeel heeft 
ook een keerzijde. Sommige leerlingen vinden het helemaal 
niet fijn als ze in gesprek moeten over wat verbeterd kan 
worden, moeten reflecteren en keuzes motiveren. Volgens ons 
zijn dit belangrijke vaardigheden in het vervolgonderwijs en je 
latere leven, dus denk goed na of je dit allemaal ook echt wilt 
leren. 

Heb je vragen over onze zorg- en ondersteuningsstructuur? 
Neem dan contact op met een van onze zorgcoördinatoren. 
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Taal en rekenen op de OSB

Dag OSB!

GSA: Gay-Straight Alliance

Bram op de OSB
Ik was erg verlegen toen ik hier in de eerste op school 
kwam. Allemaal nieuwe mensen, een nieuwe omge-
ving en voor het eerst huiswerk. Ik had niet verwacht 
dat ik het echter zo leuk zou gaan vinden op de 
middelbare. De grootste omslag in mijn schoolcarrière 
was in de vijfde van het vwo. Weer een nieuwe klas én 
nog een uitdaging: twee nieuwe vakken. Ook sloot ik 
me aan bij de nieuwe Gay Straight Alliance op de OSB 
en ‘promoveerde’ tot voorzitter. Ik keek er bijna nooit 
meer tegen op om naar school te gaan. Ik besloot 
Engels in de vijfde af te sluiten en pakte in de zesde 
natuurkunde op. Het was een risico, maar het is 
allemaal goed afgelopen en ik ben blij dat ik ervoor 
gekozen heb. 

Ik heb zoveel meer geleerd dan alleen wiskunde, 
natuurkunde enzovoorts. Doordat er zoveel mensen 
met verschillende achtergronden op school zitten, 
heb ik veel geleerd over allerlei culturen. Ook deed 

het me realiseren dat deze variatie in nationaliteit, 
cultuur en geloof eigenlijk heel belangrijk is. Na de 
zeven jaar die ik bij de OSB heb doorgebracht, is dít 
het belangrijkste wat ik geleerd heb: het accepteren, 
erkennen en bewonderen van de verschillen tussen 
elk individu.

Ik ben erg dankbaar voor alle geweldige klasgenoten, 
aardige docenten en medewerkers met wie ik mijn 
laatste twee jaar op de OSB heb mogen doorbrengen.
 
Bram Bouma

Al vier jaar heeft de OSB een actieve en betrokken GSA die zich 
inzet voor veiligheid en acceptatie voor alle leerlingen van de 
school. Een GSA is een groep betrokken leerlingen (onder 
begeleiding van een paar docenten) die zowel LHBT+ als 
hetero zijn. De GSA vindt het belangrijk dat alle leerlingen van 
de OSB zichzelf kunnen zijn op school en dat alle soorten liefde 
geaccepteerd worden. De afgelopen jaren hebben zij met veel 
 succes een feestelijke Paarse Vrijdag 
 georganiseerd en rozen verkocht voor 

Valentijnsdag. Paarse Vrijdag is de tweede vrijdag van 
december en leerlingen èn docenten/medewerkers komen in 
het paars gekleed naar school. Er zijn prijzen voor de meest 
paars geklede leerling, docent en klas. Ook heeft de GSA 
mentorlessen over gender en seksualiteit gegeven in de derde 
klassen van de F-deelschool. Wij zullen ons vrolijk en enthousi-
ast blijven inzetten voor een                                goede sfeer op 
school en wij hopen dat meer                               leerlingen ons 
daarbij willen helpen.
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Drama op de OSB 
In het eerste en tweede jaar staat drama op het programma 
op de OSB. Tijdens de dramales bedenk je leuke verhalen en 
daar maak je met elkaar een toneelstuk van. Om samen met 
de jongens een toneelstuk te maken valt niet mee als je een 
meisje bent. Vaak willen de jongens een toneelstuk met een 
overval, een goed gevecht en met harde rock-muziek en veel 
bloed. De meiden willen liever iets anders dan dat.  
Het liefst een ingewikkeld liefdesverhaal met een goed eind. 
Kom daar dan maar eens uit als je met z’n allen een scène 
moet bedenken. 

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van de dramales. 
Als je met z’n allen een stuk maakt, moet je je open kunnen 
op stellen, je eigen mening kunnen en durven geven, 
anderen aan het woord laten en de leiding kunnen nemen.  

Na de tweede kun je drama kiezen als eindexamenvak.  
Dat geld voor de richtingen vmbo-T, havo en vwo. Drama  
in de bovenbouw en als eindexamenvak betekent dat je veel 
verschillende toneelstukken zult maken. Je wordt uitgedaagd 
om alles uit jezelf te halen. Je stem, houding en mimiek zo 
goed mogelijk in te zetten op het podium. Daarnaast leer je 
je te transformeren en in te leven in verschillende persona-
ges. Ook zul je verschillende voorstellingen gaan bekijken en 
zul je workshops volgen van theatermakers van buiten de 
school.

Wil je meer weten over het vak drama en wat je moet kunnen 
om drama te kiezen als examenvak? Kom dan gerust langs bij 
de dramalokalen en vraag een van de dramadocenten om 
meer informatie.
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De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt bij het 5havo-5vwo-project Dialogen 
en bij de 3vmbo-T-voorstelling I Call My Brother, een voorstelling gemaakt 
in medewerking met theatergroep Aya en de Toneelmakerij
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