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Jacob op de OSB 
Ik wilde heel graag naar de OSB. Ik had 
een vmbo-kader-niveau als Cito-uitslag 
op de basisschool. Na het inschrijven was 
het heel spannend, want er moest voor 
vmbo kader geloot worden. Gelukkig 
was ik ingeloot. Ik wist in de eerste klas al 
dat ik alles uit school wilde halen en was 
ontzettend gemotiveerd. Ik had Jaap 
Tambach in de eerste en tweede klas als 
mentor. Jaap geloofde in mij en heeft mij 
veel begeleiding gegeven. Ook de 
andere docenten boden mij meer lesstof 
aan. Na drie maanden mocht ik werken 
op vmbo-tl-niveau. In het begin van het 
tweede jaar deed ik alle lesstof en 
toetsen op havo/vwo-niveau. Door de 
fantastische docenten en vooral mijn 
mentor Jaap kon ik in de derde klas naar 
een havo/vwo-klas. Dat was in het begin 
even wennen. De overgang van de 
heterogene onderbouw naar een klas 
met alleen havo/vwo-leerlingen was 
groot. Sandra Elmont, mijn mentor in de 
derde, heeft ons heel snel en met een 
fijne discipline wegwijs gemaakt in de 
havo/vwo-bovenbouw. In 5 havo heb ik 
als tutor met een groepje leerlingen uit 
de eerste klas gelezen. Dit was ontzet-
tend leuk om te doen. Ik weet als geen 
ander hoe belangrijk het is dat je goed 
en veel leest, op welk niveau je ook zit. 
Dit heb je in alle vakken nodig. Ik heb 
eerst havo-eindexamen gedaan. 

Hierna wilde ik door naar het vwo. 
Hiervoor heb ik een motivatiebrief 
moeten schrijven aan de deelschool-
leider vwo. Ik werd aangenomen en 
begon dit schooljaar aan het vwo. Een 
prachtige leuke en nieuwe uitdaging is 
op het pad van mijn ouders en mij 
gekomen. Mijn moeder heeft een baan 
gekregen in Australië. Wij gaan eind 
november verhuizen naar Sydney. 

Om mijn Engels op een hoog niveau te 
krijgen, doe ik nu een Cambridge  
Advanced (C1) cursus in het Oxford 
House in Amsterdam. Ik heb een ont-
zettend leuke tijd op de OSB gehad en 
dank alle docenten voor hun begeleiding 
en hun geloof in mij.

Jacob Rog

Jaap geloofde in mij 
en heeft mij veel 
begeleiding gegeven

Tweejarige heterogene onderbouw met 

tijd om te ontdekken welk niveau jou past

Samen je talenten ontwikkelen, leren  

werken met je hoofd, je hart en je handen



Van een middelbareschooltijd bij de Open Schoolgemeenschap Bijlmer  
heb je de rest van je leven profijt. Slaag je bij ons voor vwo, havo of vmbo, 
dan heb je een streepje voor in de maatschappij. Omdat je naast de  
gewone basisvakken ook hebt geleerd wie je bent en wat je kan.  
De verschillende niveaus om je heen binnen een mix van culturele  
achtergronden maken je wereldwijs.

De OSB is bijzonder omdat we meer bieden dan een passend diploma.  
De OSB is meer dan cijfers alleen. Natuurlijk dagen we elke leerling uit op 
hun eigen niveau een diploma te halen dat past bij haar of zijn capaciteiten 
en ambities. Dit jaar bezocht de inspectie onze school specifiek om ons 
hiermee te complimenteren en tips voor andere scholen te vragen. 

En we doen meer. We bieden vele extra's. In de onderbouw krijgen alle 
leerlingen een breed aanbod van vakken. Naast de talen, wiskunde, maat-
schappijvakken, 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 niveau- en 
gemengde groepen, maakt samen opdrachten, presenteert samen en lost 
samen problemen op. Als het nodig is, word je daarbij geholpen door 
mini-mediators en de jongerenrechtbank. Je leert jezelf kennen en verant-
woordelijkheid 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 een plek met veel persoonlijke aandacht,  
een sterk mentoraat en goede, betrokken docenten. De school huist in een 
open gebouw in Amsterdam-Zuidoost, met veel goede faciliteiten. En op 
nog geen twintig fietsminuten vanaf station Amstel en goed bereikbaar met 
het OV. Een leerling uit het centrum noemde de OSB een 'echte om-fiets-
school’.

Misschien wel het allerbelangrijkste: de Open Schoolgemeenschap Bijlmer 
is niet alleen een serieus goede, maar ook gewoon een serieus leuke 
school. Midden in de wereld, gezellig en volledig van nu.

Welkom 

COLOFON
Open Schoolgemeen-
schap Bijlmer
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam

020 690 90 50
info@osbijlmer.nl
www.osbijlmer.nl

Aan Palet werkten mee:
Modeste Breukers
Jasper Dankaart
Annemieke Duyvendak
Stephanie Geurtz
Isa Grüter
Mike Gieskens
Arjen Huisman
Joanne Inglis
Marjolijne Klijn

Greetje Kloosterman
Bas de Koning
Thomas Nas
Bart Ongering
Sanne Ruardi
Frank van Schaik
Mirre van der Velden
Elizabeth Verhoog
Christel Wets

Fotografie
Dinand van der Wal 
Omslagfoto’s en binnen-
zijde omslag, pag. 1, 2, 3,  
7, 8-9 en 10

Ontwerp
Shape Vormgeving

Drukwerk
Drukkerij Holland 
Alphen a/d Rijn 

De OSB 
moet je beleven

Samen je talenten ontwikkelen, leren  

werken met je hoofd, je hart en je handen

Maryse Knook, 
directeur - bestuurder
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wow: 
   de WereldOriëntatieWeek

Heerlijke 
zelfgemaakte 
hapjes...

Globaland 
Tijdens het Globaland-project ontdekken leerlingen  
dat op veel plekken in de wereld welvaart, veiligheid  
en rechtvaardigheid niet zo vanzelfsprekend zijn.  
Ze ervaren spelenderwijs hoe landen functioneren:  
dat de economie bijvoorbeeld een belangrijke rol 
speelt, je niet zonder belastingen kunt en je af en toe 
moet samenwerken met andere landen, omdat je niet 
alles in je eentje kan oplossen. Leerlingen leren ook wat 
zij zelf kunnen doen voor de maatschappij en een 
betere wereld.

Groepjes leerlingen besturen samen een fictief land  
en proberen door slim te onderhandelen, strategisch te 
denken en goede beslissingen te nemen zoveel  
mogelijk globa’s te verdienen. Tussendoor worden er 
opdrachten uitgevoerd en filmpjes bekeken en daarover 
wordt gediscussieerd. 

Microkredietdag
Leerlingen vormen zelf groepjes om voor een goed 
doel (dit schooljaar The Ocean Cleanup) iets te doen. 
Ze krijgen hiervoor een lening en bedenken iets, 
waarmee ze (hopelijk) veel geld kunnen verdienen.  
Aan het eind van de middag staat er in de hal en 
theaterzaal per klas een marktkraam klaar. Ouders, 
familie, docenten en vrienden worden uitgenodigd  
om te kijken en uiteraard te kopen. Een jury beoordeelt 
welk kraampje het mooist versierd is, wat er goed 
verkocht wordt en wat er zoal te doen is: ballen gooien 
– balletje balletje – cupcakes – zelfgemaakt badzout en 
lipgloss – maskers – smoothies – Surinaamse hapjes.  
De markt wordt jaarlijks druk bezocht en er heerst een 
vrolijke en goede sfeer.

Snuffelstagedag
De leerlingen zoeken zelf een snuffelstageplaats en dat 
lukt bijna iedereen zelfstandig. Leerlingen ervaren hoe 
het er in de praktijk aan toe gaat en ervaren of die stage 
ook bij hen past. Zou dit beroep iets voor jou zijn? Hoe 
is het om een hele dag te werken? Wat maak je dan 
mee?

Presentatie stage en Sponsorloop
Iedere leerling geeft een presentatie over zijn stage. 
’s Middags vindt de sponsorloop plaats op de atletiek-
baan bij AV Feniks. De opbrengst daarvan gaat ook 
naar het goede doel (afgelopen jaar The Ocean 
Cleanup). In de gymlessen trainen de leerlingen hier 
hard voor. 

	 In	de	Wereldoriëntatieweek	van	eind	september	zijn	er	even	geen	standaardlessen.	
Door	verschillende	activiteiten	gaan	leerlingen	praktisch	aan	de	slag	met	grote	onderwerpen.
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De onderbouwkantine is bedoeld voor alle eersteklassers, 
zodat zij een eigen pauzeruimte hebben. Dit maakt de 
overgang van de basisschool naar de middelbare school 
leuker en gemakkelijker. Zij kunnen er in de pauzes drinken 
en eten kopen. Elke eersteklasser heeft een eigen kluisje in 
de onderbouwkantine.

onderbouwkantine 
Eigen

	 In	de	Wereldoriëntatieweek	van	eind	september	zijn	er	even	geen	standaardlessen.	
Door	verschillende	activiteiten	gaan	leerlingen	praktisch	aan	de	slag	met	grote	onderwerpen.

De werkweek is een week waarin alle brugklassers elkaar beter 
leren kennen. Een week waarin het niet draait om de kennis, 
maar om omgaan met elkaar. Kinderen maken de overstap van 
een veilige plek, de basisschool, naar een school waar 1500 
leerlingen aanwezig zijn. Een van de belangrijkste punten is 
dan om je plek te vinden binnen de school en hoe fijn is dat 
om die in je eigen vertrouwde mentorklas te ontdekken.

Alle eerste klassen gaan drie dagen op pad naar verschillende 
prachtige locaties. Zie het voor je: Je klas stapt in de bus op 
weg naar een nieuwe bestemming. De spanning stijgt, de 
mobieltjes zijn weg en de ouders verdwijnen uit het zicht.  
Nu moet je echt kennismaken met de rest van de klas.  
Nieuwe mensen ontmoeten en vriendschappen sluiten voor  
de rest van het schooljaar, je hele schoolcarrière of misschien 
wel voor de toekomst. 

Verschillende activiteiten worden in de week ondernomen: 
zwemmen (zowel in het zwembad als in de zee), fietsen, samen 
zitten bij het kampvuur, poldersporten en andere outdooracti-
viteiten, klimmen bij de klimmuur, samen koken, maar vooral 
samen genieten. 

De leerlingen en docenten kijken jaarlijks terug op een  
geslaagde week. Het is intensief en indrukwekkend, maar 
vooral een mooie basis voor een fijn schooljaar. Het is doel-
bewust gepland aan het begin van het schooljaar, zodat de 
brugklassers er gezamenlijk nog een lange tijd van kunnen 
genieten. 

Brugklas: 
kennismakingsweek 

eind septemberGezellige school



Hoe bevalt het tot nu toe, heren?
Adriaan: Ik ben aangenaam verrast. Ik kom zelf uit 
Zuidoost, maar heb niet op de OSB gezeten.  
In Rotterdam heb ik na het conservatorium op een 
aantal scholen lesgegeven, en die waren goed  
gemengd. In Amsterdam is dat op veel scholen minder, 
maar op de OSB duidelijk wel. Van veel mensen had ik 
al positieve verhalen gehoord, en die kloppen tot nu 
toe goed.

Peter: Ze geven een hand en ze spreken me aan met 
‘meester Peter’, en dat is prettig. Ook de kring maakt 
dat je snel een band kan opbouwen. En die heb je 
nodig om goed les te kunnen geven. Zeker muziekles!
Sebastiaan: De leerlingen zijn goed aanspreekbaar.  
En ik heb al veel talentvolle leerlingen voorbij zien 
komen, ook al hebben sommigen nooit een instrument 
aangeraakt. Wel maak ik me zorgen om de telefoon-
verslaving van veel leerlingen. De telefoontas is wel 
echt nodig. hoor.

Maurits: Ik zit mijn hele leven in de muziek, maar dit is 
mijn eerste middelbare school. Wat ik echt fijn vind, is 
dat ik de ruimte krijg om uit te vinden wat werkt en wat 
niet, om fouten te maken. Net als bij muziek eigenlijk!

Het lijkt me een flinke uitdaging om 27 leerlingen 
harmonieus muziek te laten maken. Hoe doen jullie 
dat?
Adriaan: Ja, dat kost de nodige aandacht, maar als ze 
eenmaal iets spelen, vinden ze het vaak heel leuk om te 
merken wat ze kunnen. De eerste klassen krijgen les op 
het keyboard, de gitaar, het drumstel en leren zo de 
basis om op te treden met hun groepje. In de muziekles 
treden de leerlingen uiteindelijk op met een groepje, 
als een echt popbandje, met een eigen remix van een 
lied op het podium.

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

En na schooltijd?
Peter: Na schooltijd is er ook veel met muziek te doen. 
Bij OSB-breed kunnen leerlingen rappen, DJ/producer 
zijn of vormen ze een brassband. En natuurlijk het OSB 
Leerorkest Zuidoost.

Maurits: We denken er ook over na om een open 
podium te starten en andere manieren om nog meer 
muziek in de OSB te krijgen. Er is genoeg te doen!

Er zit  muziek in de OSB 
Dit	schooljaar	zijn	maar	liefst	vier	nieuwe	muziekdocenten	begonnen	aan	de	
OSB:	Adriaan	Correa,	Maurits	de	Lange,	Peter	de	Vries	en	Sebastiaan	Bakker.	
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muziek 
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In het OSB Leerorkest Zuidoost wordt niet alleen ge-
speeld 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 Beet-
hoven, 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 verzor-
gingshuizen, 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 het Concertgebouw kreeg het orkest 
een masterclass. Ook trad het orkest op in de Centrale 
Bibliotheek voor de opening van een tentoonstelling. 
Oud-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 toe-
gankelijk 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.

Op de OSB huist een buitengewoon symfonieorkest

Het OSB Leerorkest ZO
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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

Zelfs na schooltijd sluit de OSB niet meteen haar deuren! 
Leerlingen kunnen zich na het laatste lesuur op allerlei 
activiteiten storten: theater, dans, koken, muziek maken, 
schilderen, voetballen, badminton, zwemmen en nog veel 
meer!

Het OSBbreed-jaar wordt in stijl afgesloten: het Kunst en 
Cultuur gedeelte van OSBbreed laat 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 hooghouden!

OSBbreed is bedoeld voor iedereen, boven en onderbouw, 
gevorderd en beginnend. (Oud)leerlingen van de OSB 
werden o.a. al fado-zangeres, acteur bij Toneelgroep 
Amsterdam, balletdanser of professioneel voetballer. 
Vele andere leerlingen hebben van hun talent hun beroep 
kunnen maken, mede dankzij OSBbreed!

Leren wie je bent en wat je kunt door 
een breed aanbod van vakken

OSBbreed
A A N  J O U  D E  K E U S !

naschoolse activiteiten en eigen leerorkest
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In het eerste en tweede jaar is theater (‘drama’) een 
verplicht vak op de OSB. Tijdens de theaterles doe 
je van alles. Er wordt natuurlijk toneel gespeeld, 
maar het is ook een vak waar je leert samenwerken, 
filmen, dramatische foto-opdrachten maakt of 
spannende challenges uitvoert.

Het leuke aan theater met je eigen klas is dat  
iedereen anders is. Sommige leerlingen houden  
van lekker groot toneel spelen, overdreven! Andere 
leerlingen zijn beter in kleiner, gevoeliger drama. 
Je hebt leerlingen die iedere minuut wel een nieuw 
idee bedenken, en de leerlingen die ze juist heel 
goed uit kunnen voeren. In iedere klas zitten wel 
regisseurs verstopt, en tekstschrijvers, acteurs en ja, 
ook een paar clowns. Bij drama ontdek je welke van 
deze rollen het meest bij jou past en hoe je als klas 
leert om elkaars sterke kanten in te zetten.

Dus of jij met jouw groepje nou een prachtige 
sterfscene maakt, een spannend mysterie of een 
grappig stukje comedy, iedereen staat op een 
gegeven moment op het podium. Dat vinden we 

belangrijk. Sommige leerlingen vinden drama 
namelijk best spannend, maar wij geloven dat het 
voor iedereen goed is om te leren jezelf te presen-
teren, je eigen mening te kunnen en durven geven, 
anderen aan het woord te laten en de leiding te 
kunnen nemen.  

Na de tweede klas kun je drama kiezen als eind-
examenvak. 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 
transformeren en je inleven in verschillende perso-
nages. Ook ga je verschillende voorstellingen 
bekijken en workshops volgen van professionele 
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.

Drama op de OSB
L E E S  S N E L  V E R D E R !

 
Drama
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Creëren kun je leren! 
Dit schooljaar zijn we begonnen met het Creator’s 
lab. Het Creator’s lab is gehuisvest in een centrale en 
open plek vlakbij de ingang van de school. Het oude 
technieklokaal is omgetoverd tot een echt modern 
lab en heeft alles in zich om leerlingen te enthou-
siasmeren voor technologie. Er staan diverse 3d-
printers, harsprinters, voedselprinters, een laser-
snijmachine, plotter, transferpers en CNC-frees.  
Ook kunnen leerlingen werken met vacuümvormers 
en 3d-printpennen. 

Al deze machines worden ingezet in ons vernieuwde 
techniekonderwijs. We zoeken de samenwerking met 
andere vakgroepen, zoals verzorging en beeldend. 

Het Creator’s lab speelt hierin de verbindende 
schakel. In de lessen beeldend starten leerlingen met 
een onderzoek naar kunststromingen. Iedere leerling 
kiest een kunststroming en zet deze om naar een 
dummy van een architectonisch gebouw. Het ont-
werp wordt bij het vak techniek omgezet naar een 
digitaal ontwerp. Dit digitale ontwerp mogen de 
leerlingen vervolgens printen met de 3d-printer of 
laseren met de lasersnijder. In het uiteindelijke 
ontwerp denken de leerlingen na over een gebouw 
dat zo milieuvriendelijk mogelijk is. Ze presenteren 
het eindproduct voor beide vakken. 

De lessen verzorging staan in het teken van voedsel 
en de toekomst hiervan. Leerlingen doen onderzoek 
naar de huidige voedselindustrie. Leerlingen gaan 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van 3d-
geprint voedsel en wat dit betekent voor de huidige 
voedselindustrie. Bij het vak techniek leren leerlingen 
welke vormen toepasbaar zijn voor de 3d-voedsel-
printer. Ze maken in deze lessen met behulp van 
digitale ontwerpsoftware mallen en/of vormen voor 
de 3d-voedselprinter. Uiteraard printen ze vervolgens 
hun eigen voedsel. 

De resultaten zijn geweldig, net als de reacties van 
de leerlingen. Leerlingen ervaren nu zelf dat in 
iedereen een ‘creator’ schuilt. In de reguliere lessen 
techniek werken leerlingen met de lasermachine, 
plotter en transferpers. Leerlingen gaan zelf logo’s 
ontwerpen en shirts bedrukken. We  zijn momenteel 
bezig met een aantal bedrijven in Amsterdam-Zuid-
oost om echte projecten op te zetten, met als doel 
het geheel zo nog betekenisvoller te maken. 

Ook leerlingen van basisscholen kunnen kennis 
maken met ons Creator’s lab. Basisscholen kunnen 
zich inschrijven via een website (hoewerktmijnstad.nl/
locaties/65-open-scholengemeenschap-bijlmer) en 
verschillende programma’s kiezen, zoals een rond-
leiding, cursus of meeloopmiddag. 
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Creator’s lab



Op de OSB heb je de mogelijkheid om je havo- of 
vwo-diploma aan te vullen met een taalcertificaat 
van Cambridge. Je doet dan examen voor  
Cambridge English Qualifications die in Nederland 
door de British Council worden afgenomen en 
georganiseerd. Leerlingen die deelnemen aan dit 
programma volgen in plaats van regulier Engels Fast 
Lane English – vier uur per week – en trainen tijdens 
deze lessen gericht op het behalen van deze certi-
ficaten. In klas hv4 wordt getraind voor het B2 First 
Certificaat, in hv5 voor het C1 Advanced certificaat, 
en in 6vwo tenslotte voor C2 Proficiency. Onze 
ervaring is dat leerlingen die deelnemen aan dit 
programma gemiddeld ruim één punt hoger scoren 
op het nationale examen.

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 opdrachten om hun motivatie en 
vaardigheden te ontdekken, 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 tweede klas volgt een extra schoolreis voor 
de FLE-leerlingen met de boot naar Newcastle. 
In 3havo/vwo wordt er gefocust op literatuur en dan 
met name de “Canterbury Tales”. In hv4 doen we het 
literaire project “Civil Rights Movement in the USA”, 
en in hv5 “Poetry of WW1”. Dit programma wordt 
afgesloten met een dagtocht naar Ieper (België), die 
altijd veel indruk maakt op leerlingen, zoals ook blijkt 
uit de woorden van een van onze leerlingen:

Een dag om aan terug te denken

Er was een tijd dat België een groot oorlogsgebied 
was. Waar soldaten hun leven verloren om voor ons 
een toekomst te creëren. WWI was een grote 
‘oog-opener’ voor de hele wereld en de trip naar 
Ieper was een hele grote voor mij. Het liet mij zien 
dat de manier hoe wij denken altijd kan veranderen.  
De soldaten gingen de oorlog in met de gedachte 
dat ze weer snel thuis zouden zijn. Maar de oorlog 
duurde vier jaar. Vier jaar van pijn en dood.  

De boeken vertellen ons verhalen, maar er zelf zijn 
doet iets anders met je. Het laat zien dat een krans 
neerleggen voor de soldaten die gestorven zijn voor 
ons een betekenis heeft. Dat we ze niet vergeten en 
hen nooit los zullen laten. We laten zien dat wij hun 
opoffering niet voor niets laten zijn, maar om een 
reden. Een reden om de wereld te veranderen in  
de goede richting. Een richting waar iedereen in 
vrede is.

Jason Sluman H5enfl1

We onderzoeken nu de mogelijkheid om ook in de 
vmbo-t bovenbouw FLE aan te bieden, en hebben 
goede hoop hiermee te kunnen starten in 2020.

Als docenten FLE voelen wij altijd dat we ons doel 
hebben bereikt wanneer onze examenleerlingen  
zeggen: “It sounds really weird when you speak 
Dutch. Please go back to English.”

Cambridge English Qualifications:  
Het Fast Lane English programme
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Fast Lane English/Cambridge-examens, 
extra lessen Engels voor havo en vwo
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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.

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.	Wij	willen	dat	
iedere	leerling	op	haar	of	zijn	eigen	niveau	met	een	voldoende	resultaat	voor	
rekenen	de	school	verlaat.

De ontwikkeling van leesvaardigheid is vanzelfsprekend het domein van de 
vakgroep Nederlands. Zo wordt er iedere les gelezen uit een leesboek. Rekenen 
wordt op de OSB in combinatie met wiskunde gegeven en de wiskundedocent is 
ook de rekendocent. 

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 bijlesprogramma voor taal en rekenen. Afgelopen 
jaar hebben leerlingen uit de vierde en vijfde klassen van de havo en vwo als 
leescoaches gefunctioneerd om met kleine groepjes van drie of vier leerlingen 
samen extra te lezen. 

Ouders worden daarover eind oktober voorgelicht tijdens een speciale ouder-
avond, waarbij o.a. een uitleg over de toetsen plaatsvindt. Voor leerlingen met 
ernstige lees- en rekenproblemen (dyslexie, dyscalculie en aanverwante stoornis-
sen) stellen we samen met leerling en ouders vast welke ondersteuning de OSB 
kan bieden.

We hebben niet alleen maar bijlessen en extra ondersteuning. Met name op 
taalgebied is er veel extra aanbod, zoals de Jonge Jury, het Poëzieproject, 
columnwedstrijden en debatten. Tevens zorgt de kring aan het begin 
van iedere les ervoor dat spreek- en taalvaardigheid aan bod 
komt.

LEEGTE  EN  DIEPTE 

Een hulsel
zo leeg
geen inhoud
geen gevoel
een zwarte waas
in de diepte
zonder inhoud en betekenis
het is er 
het is er niet
ergens in de leegte
in de diepzwarte waas
een universum
zo groot
zo veel bekend
meer niet
een gat
een gat in onze kennis
voor wat daar ligt
in de diepte

Jessey Sprado (toen in 2a2)

De Poëzierevue ZWICHTEN VOOR GEDICHTEN

In de tweede klas krijgen de leerlingen gastlessen van dichters van de School der 
Poëzie. Onder professionele 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 theaterzaal met 
medeleerlingen.

De winnaar van februari 2019:
5
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Fotografieprojecten op de OSB
Brugklassers brengen Bijlmer in beeld

Begin oktober 2019 brachten onze ruim 250 brugklassers 
een uur buiten in de buurt door. Behangen met een blitse 
leen-camera van fotografiemuseum Foam blikten ze 
benieuwd rond. Bomen, bladeren, bloemen, bruggetjes, 
baskets en bankjes brachten ze boeiend in beeld. Hun 
belangstelling in de buurt wordt zo breder, waardoor hun 
basis in de Bijlmer blijft en beklijft. Buurtbewoners van de 
Bijlmer werden bevraagd en ook zij blijken blij met de 
bijzondere brugklassersblikken. 

De jury, bestaande een professionele fotograaf, een 
buurtbewoonster, leerlingen en docenten, had er een 
zware dobber aan om de drie beste foto’s te selecteren.  
De winnende foto’s van Roos van der Meijden (basket), 
Sunaina Lal (handen) en Monesha Kammeron & Angel Arifi 
(sprong van blijdschap) hebben elk een eigen geveldoek 
op het schoolgebouw gekregen. Op 28 november werden 
de geveldoeken onthuld door onze stadsdeelvoorzitter 
Tanja Jadnanansing, die overigens zelf nog les heeft 
gegeven op de OSB. Alle gemaakte foto’s samen vormen 
een doorlopende expositie die ook tijdens de open dagen 
te zien is. En… het fotoproject keert jaarlijks terug, dus 
wie weet zit jij er volgende keer ook bij!

Een prachtige 
wisselwerking tussen 
personen die in een 

totaal andere 
levensfase zitten

Wie weet 
zit jij er 

volgende keer 
ook bij!
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Fotografieprojecten op de OSB

Voor derdeklassers: Blik op de Bijlmer

Daarnaast hebben de OSB en Foam twee jaar lang 
gewerkt aan een lesprogramma waarin de ontmoeting 
tussen jong en oud centraal staat en fotografie een 
belangrijke rol speelt. Het project is bedoeld om 
derdejaars leerlingen uit de richting vmbo zorg & 
welzijn in de praktijk kennis te laten maken met de 
ouderenzorg. 

In het project Blik op Bijlmer worden de leerlingen van 
twee zorg&welzijn-klassen gekoppeld aan een groep 
ouderen die wonen in of komen bij woon-zorginstelling 
Henriëtte Roland Holsthuis (Evean), vlakbij onze school. 
Zij ontmoeten elkaar gedurende vier weken en werken 
samen aan verschillende opdrachten. Door middel van 
vraaggesprekken met de oudere partner brengt de 
leerling aan de hand van verscheidene thema’s in kaart 
hoe het leven van deze persoon er uit ziet. De nieuws-
gierigheid wordt geprikkeld en de leerling wordt 
uitgedaagd tot het stellen van vragen. Fotografie 

speelt in het project een belangrijke rol: door middel 
van fotografie maken de duo’s (oudere en leerling) 
kennis met elkaar, gaan ze in gesprek over het heden 
en verleden én kijken ze vooruit naar de toekomst. Dat 
levert een prachtige wisselwerking op tussen twee 
personen die in een totaal andere levensfase zitten.

Na deze ontmoetingen en het samen maken van de 
foto’s in de Bijlmer maakt de leerling voor ‘zijn/haar’ 
oudere een persoonlijk levensboek. Tijdens de feeste-
lijke slotbijeenkomst van 3 december werden de 
levensboeken door de leerlingen overhandigd aan de 
ouderen. Er werd zelfs hier en daar een traantje gela-
ten. Een mooie afsluiting van een prachtig project. 

Verzorging

Een prachtige 
wisselwerking tussen 
personen die in een 

totaal andere 
levensfase zitten
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Leerlingen van de OSB bereiden we zo goed  
mogelijk voor op hun toekomst in de samenleving, 
met een diploma dat bij hen past en een passende 
plek in het vervolgonderwijs. We bevorderen een 
goede doorstroom door leerlingen te leren kiezen 
op grond van hun talenten, ambities en interesses. 
De mentoren begeleiden dit proces. 

Al in de onderbouw denken OSB-leerlingen na over 
hun kwaliteiten, welke talenten ze graag benutten en 
welke beroepen ze interessant vinden. Ze maken een 
‘toekomstdossier’ en plaatsen dat met andere ver-
slagen en werkstukken in hun digitaal portfolio.  
Zo maken ze tijdens hun hele schooltijd hun eigen 
verhaal over wat ze willen en kunnen. Dit is belangrijk 
bij het maken van hun keuze voor profielen in de 
bovenbouw en vervolgopleidingen na hun eind-
examen. 

In de bovenbouw wordt deze oriëntatie op de 
vervolgopleiding steeds serieuzer. In de derde klas 
lopen vmbo-leerlingen een week beroepsstage bij 
een bedrijf of instelling en krijgen ze allemaal een 
sollicitatietraining. Mensen uit bedrijven en maat-
schappelijke 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 maken in klas 3 een profiel-
keuze waarbij interesse, talent en behaalde resulta-
ten centraal staan. In de vierde, vijfde en zesde klas 
wordt het LOB-proces verder uitgebouwd en gaan 
de leerlingen op een studie-/beroepsstage. Ook 
bezoeken ze verschillende vervolgopleidingen op 
het hbo en het wo. Er komen studenten die hun  
ervaringen in het hoger onderwijs delen. Tevens 
wordt er een beroepen-/opleidingenmarkt met 
ouders en oud-leerlingen gehouden. Verder geven 
mensen vanuit bedrijven en maatschappelijke 
instellingen een interactieve sollicitatietraining. 
Daarbij wordt op individueel niveau de sollicitatie-
brief en CV onder de loep genomen en krijgen 
leerlingen een training in het voeren van een goed 
sollicitatiegesprek. Met het Pre-University College 
kunnen leerlingen in de bovenbouw 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 vervolg-
opleiding is. Een goede start is het halve werk. 

LoopbaanOriëntatie 
en Begeleiding (LOB) 

Enthousiaste, betrokken 

docenten met vakkennis

Op de OSB is een huiswerkklas. Bij de huiswerkklas kan 
je in alle rust je huiswerk maken en kan je hulp vragen 
als iets niet lukt. Er wordt geen specifieke bijles gege-
ven, maar je kan wel worden geholpen als je af en toe 
moeite hebt met bepaalde vakken. De aanwezige 
huiswerkcoaches ondersteunen de leerlingen door het 
creëren van een rustige leeromgeving en geven de 
uitleg die nodig is om het huiswerk te kunnen maken. 

Als je meer individuele begeleiding nodig hebt, kan 
je beter met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor 
overleggen waar je dat kan krijgen. De huiswerkklas is 
er drie middagen per week en is gratis.

Huiswerkbegeleiding OSB biedt 3x per week 
gratis huiswerkklas,  
studiezalen, mediatheek 
met gebruik van laptops, 
PC’s en tablets. 
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havo
vwo

De OSB is een school die bekend staat als een plek 
waar leerlingen de kans krijgen zich te ontwikkelen. 
De heterogene brugklas is hiervan het meest uit-
gesproken en bekende voorbeeld. Maar we bieden 
ook maatwerkkansen in de bovenbouw voor havo/
vwo’ers. 

Met ingang van schooljaar 2014/2015 is het vwo op 
de OSB ingericht als 2fasenvwo (2fV). Dit houdt in 
dat leerlingen tussendoor de mogelijkheid krijgen 
om een havodiploma te behalen. We maken dit 
mogelijk door te werken met een vwo-kerncurri-
culum, 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 
een reële kans om een vwo-diploma te halen.  
Mocht dat niet lukken, dan kunnen ze zonder ver-
traging 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 examen te doen. Andere leerlingen 
kiezen er juist voor om een extra vak te nemen, wat 
hun kansen bij vervolgopleidingen vergroot.

Onze aanpak op het vwo heeft zich bewezen: het 
aantal leerlingen in de bovenbouw vwo stijgt elk jaar 
en de examenresultaten zijn goed. Bovendien geeft 
deze manier van werken sterke havoleerlingen de 
mogelijkheid om na het behalen van hun diploma in 
één keer door te kunnen stromen naar 6vwo.  
Hierdoor kunnen ze met één extra jaar een vwo-
diploma halen. Een mooie mogelijkheid voor goede 
en gemotiveerde leerlingen, en een unieke OSB-
route. We zijn trots dat we dit maatwerk in toe- 
nemende mate kunnen bieden.

Denise Tontoh en Timothy Goring maakten de 
overstap van 5havo naar 6vwo 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 5havo naar 6vwo alleen aan voor leerlingen die 
echt willen: “Je moet zelfstandig zijn en goed kunnen 
plannen, want je moet samen met je vakdocent 
kijken welke achterstanden je hebt en vervolgens 
deze achterstanden wegwerken. Daar heeft niet 
iedereen de discipline voor.”

De OSB biedt maatwerk 
door 2fasenvwo Onderzoekend leren als voorbereiding 

op hoger en universitair onderwijs
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Met stoute schoenen een stage in een sterrenrestaurant
Dubbelinterview Junior Voetel en Jolijn Verwest

Regelmatig	komen	er	oud-leerlingen	bij	ons	langs.	 
Ze missen de OSB (een beetje) en ze vertellen ons trots 
hoe	het	inmiddels	met	hen	gaat.	Voor	ons	is	dat	leerzaam	
en	natuurlijk	ook	heel	gezellig!	Onlangs	kwam	onze	
oud-leerling	Junior	Voetel	langs	bij	zijn	OSB-docent	
Nederlands	en	decaan	Jolijn	Verwest.	Hij	zou	in	eerste	
instantie gamedesign gaan studeren op het mbo, maar 
vertelde	dat	hij	inmiddels	stage	loopt	bij	een	restaurant	
van	sterrenkok	Ron	Blaauw.	Met	uitzicht	op	een	baan!	

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Junior? 
Je bent pas 16!

Junior: Ik had me dus ingeschreven voor gamedesign op 
het Mediacollege. Op 5 juni hoorde ik dat ik geslaagd was 
en op 6 juni gingen we uit eten om het te vieren, en dat 
was bij Ron Gastrobar in de Kerkstraat. Daar zag ik al die 
heerlijke, prachtig gemaakte gerechten. Toen wist ik het 
opeens; dít is wat ik echt wil! Dit wil ik ook kunnen maken: 
ik word kok! Op 7 juni meldde ik me aan bij de ROCvA-
opleiding tot basiskok. Ze waren wat verbaasd over mijn 
late aanmelding, maar zagen hoe serieus ik was. Na een 
blik op mijn diploma adviseerden ze me om de niveau-
3-opleiding te doen tot zelfstandig werkend kok.

Maar hoe kom je dan bij Ron Blaauw terecht? Dat is nogal 
een naam in de culinaire wereld.

Junior: Nou, ik dacht: wie niet waagt, die niet wint, nooit 
geschoten, altijd mis, en nog wat van die uitdrukkingen.  
Ik kook zelf graag Indonesisch (mijn pleegmoeder komt 
daar vandaan): babi ketjap is mijn favoriete gerecht. 
Daardoor weet ik ook wel wat van kruiden. Ik kijk ook vaak 
naar 24kitchen. Toen heb ik Ron Blaauw gemaild. Daarna 
heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken, goed de 
website en menukaart bestudeerd en gewoon de Ron 
Blaauw in de Sophialaan binnengestapt. “Mag ik de chef 
spreken? Ik zou graag hier stage lopen”, zei ik. En omdat ik 
liet zien dat ik wist waar ik het over had, mocht ik het 
proberen!

En, bevalt het in de keuken?
Junior: Het is geweldig! In het eerste jaar ben ik twee 
dagen van 10:00 tot 19:00 bij Ron Gastrobar Indonesia 
Downtown op het Rokin. We doen dan de mise-en-place 
(uitgebreide kookvoorbereiding) voor de avond en lunch 
de volgende dag: voorraden inventariseren, inkoop, 
klaarzetten en bereiden. Met een team van zeven à acht 
mensen bedienen we dan van 200 tot soms wel 400 
mensen per avond. Daarnaast heb ik drie dagen school, 
waar ik veel leer. Volgend jaar heb ik nog maar één dag 
school en vier dagen stage.
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Met stoute schoenen een stage in een sterrenrestaurant
Dubbelinterview Junior Voetel en Jolijn Verwest

Is je begeleider een beetje tevreden?
Junior: Ik geloof het wel, ja. Ik weet al vrij veel van de 
gerechten en ik ben een harde werker. Ik heb ook mijn 
eigen professionele messenset aangeschaft. Ze hebben 
me nu een nul-urencontract aangeboden voor na mijn 
stage!

Jolijn, had je deze carrière als kok zien aankomen?
Jolijn: Nee, totaal niet! Junior was als kunstklasser altijd 
heel muzikaal. Je bespeelt wel zeven of acht instrumenten, 
toch? Hij was in het begin wat stil. Maar later werd je een 
behoorlijke kletskous met een eh.. uitdagend handschrift, 
maar wel een leerling die het niveau uiteindelijk prima 
aankon. Game design vond ik ook wel bij hem passen. Het 
spreekt zijn creativiteit aan.

Hoe komt het dat dit hem gelukt is, denk je?
Jolijn: Hij heeft zijn passie gevonden en is actief aan de 
slag gegaan. Hij heeft goed bedacht wat hij wilde, zich 
terdege voorbereid en is toen recht op zijn doel af gegaan. 
Dat is ook precies wat we op de OSB altijd enorm stimule-
ren: als je laat zien dat je het wil en ervoor wil werken, kan 
je heel ver komen. Met zo’n actieve houding lig je voor een 
stage al meteen een paar stappen voor. En het mooie is: 
het maakt hiervoor helemaal niet uit welk niveau je hebt.

Junior: Als het een niveau-1-opleiding was, had ik het ook 
gedaan!

Jolijn: Je hebt nu een behoorlijk druk leven (je speelt ook 
nog voetbal), terwijl je volgens mij op de OSB niet had 
gedacht dat je in korte tijd zoveel zou kunnen bereiken. 
Nog maar een paar maanden van de OSB vertrokken en al 
een baan op zak bij zo’n mooi bedrijf. Wij zijn trots op je!

Wat is je droom, Junior?
Junior: Het lijkt me geweldig om uiteindelijk een eigen 
restaurant op te zetten, mèt Michelin-ster. En als specia-
liteit home-style cooking: vol bord en goede sfeer!

Jolijn: Prima, dan reserveer ik vast een tafeltje!

Koken
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Werkdruk??
Conflictbemiddeling	kun	je	uitbesteden!
Ruzies	oplossen	binnen	je	mentorklas?
Daarvoor	ben	je	toch	geen	docent	geworden...

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

In 2010 is de OSB begonnen met het opleiden van de 
eerste lichting mini-mediators, en straks, in februari 2020 
gaan we voor de tiende keer van start. Leerlingen uit klas 1 
die hiervoor geschikt lijken, worden door hun mentor 
aangemeld, waarna de intensieve training (veertien weken, 
twee lessen per week) in februari start. 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 mini-mediators over. 

We vinden het belangrijk dat de OSB een veilige school is, 
en onze mini-mediators leveren daar een enorme bijdrage 
aan. Een mentor of vakdocent kan een ruzie aanmelden bij 
de mini-mediators, maar ook de conciërges, de media-

theek-medewerkers, of de leerlingen zelf. Zodra de 
mini-mediators op de hoogte gesteld zijn dat er 
bemiddeling nodig is tussen twee leerlingen, regelen 
twee mini-mediators een gesprek tussen de twee 
betrokken leerlingen. Een week later vindt een terug-
komgesprek plaats, en in het merendeel van de 
gevallen blijkt dan dat de lucht geklaard is en de ruzie 
(zo goed als) over. 

We zijn er trots op dat het zo langzamerhand gewoon 
is geworden om niet direct naar de mentor te rennen, 
maar mini-mediators in te schakelen.

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

Onderlinge irritaties in je mentorklas?
Schakel de onze mini’s in: 
mini-mediators@openschoolgemeenschapbijlmer.nl

Mini-mediators 
lossen het 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. 

De leerlingen van de Jongerenrechtbank 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 beoor-
delen. De herstelmaatregelen die zij bedenken, zijn soms 
duidelijker dan wanneer volwassenen ze zouden bedenken.

Hoe word je lid van de Jongerenrechtbank?
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 
Jongerenrechtbank. Ze worden opgeleid voor alle 
functies: rechter, advocaat en aanklager namens de 
school. 

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

De Jongerenrechtbank: 
leren hoe recht echt werkt
‘Kinderen hebben het recht om gehoord te worden in zaken die hen aangaan’ 
artikel 12 van het Verdrag van de Rechten van het Kind

Jongerenrechtbank en 
minimediators

en de jongerenrechtbank
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GSA: Gender & Sexuality Alliance 
De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele 

oriëntaties, sekses, genderidentiteiten en genderexpressies.

Sinds 2014 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 mentor-
lessen over gender en seksualiteit gegeven in de 
derde klassen van de F-deelschool. Wij zullen ons 
vrolijk en enthousiast blijven inzetten voor een 
goede sfeer op school en wij hopen dat meer 
leerlingen ons daarbij willen helpen.

Paarse vrijdag
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Passend onderwijs 
Kansen krijgen en gezien worden zijn kenmerken van  
de OSB die voor alle leerlingen gelden. De missie en het 
onderwijsconcept van de OSB staan centraal bij de 
begeleiding en ondersteuning van alle leerlingen.  
Wij willen een school zijn waar iedereen zich prettig en 
veilig voelt en waar ook leerlingen die extra onder- 
steuning nodig hebben, deel uitmaken van onze leer-
gemeenschap. Bij al onze leerlingen gaan we uit van de 
kwaliteiten die zij hebben en streven we naar het onder-
wijs dat het best bij hen past. 

De OSB staat open voor leerlingen met een ondersteu-
ningsbehoefte en weten we samen goede resultaten te 
halen, maar we moeten 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 
bewust zijn dat hij/zij op de onderstaande kwaliteiten, 
vaardigheden en interesses op verschillende momenten 
en op verschillende manieren wordt aangesproken.  

1)	Geen	homogene	maar	heterogene	leeromgeving. 
Een leerling moet daardoor zelfstandig kunnen werken 
en kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. De 
leerling moet niet te veel worden afgeleid door omge-
vingsruis of erg prikkelgevoelig zijn. 

2)	Planning	en	organisatie. Omdat we werken met 
meerdere niveaus door elkaar en een daardoor ge-
differentieerd onderwijsaanbod in één klas, moet een 
leerling redelijk goed zijn in het zelfstandig (door)werken 
aan de eigen leervraag. Natuurlijk krijgt een leerling in 
het begin hierbij hulp van zijn mentor en vakdocenten, 
maar op den duur moet zij of hij dit zelf kunnen.    
3)	Zelfstandigheid	versus	samenwerken. Voldoende 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid is nodig. Aan de 
andere kant moet de leerling ook de vaardigheid 
bezitten om goed te kunnen samenwerken. Op de OSB 
leren we van en met elkaar, leerlingen zitten in tafelgroe-
pen. Als een leerling dit moeilijk vindt, is ons onderwijs 
niet het meest passende. 
4)	Zien	en	gezien	worden. Op de OSB kennen we 
elkaar. Iedere les begint in een kring; in een kring is 
iedereen gelijkwaardig en kan iedereen elkaar in de 
ogen kijken. Leerlingen zijn zichtbaar en leren om in een 
groep te praten. Dit alles is natuurlijk een groot voor-
deel, vinden wij, maar het 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. Als dit laatste 
het geval is, is een keuze voor de OSB niet voordehand-
liggend.  

Heeft u vragen onze zorg- en ondersteuningsstructuur 
en of de OSB voldoende passend is? Neem dan contact 
op met een van onze zorgcoördinatoren.  
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Iedere leerling wordt gezien 

en gewaardeerd De betrokkenheid van ouders



Na afloop van de groep-8-eindmusical van de basisschool 
worden traditiegetrouw de schoolverlatende ouders 
bedankt: de overblijfvader, de voorleesmoeders, de 
kampouders, de luizenmoeder, de verkeersouder, de 
moeder van de MR. Allemaal hebben ze op hun eigen 
wijze een bijdrage geleverd aan het schoolleven van hun 
kind. In het voortgezet onderwijs is die praktische betrok-
kenheid opeens verleden tijd, ook op de OSB. “Heel 
jammer,” horen we vaak van ouders. Begrijpelijk ook; 
kinderen worden pubers, zelfstandiger, 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 kinderen 
goed te kunnen helpen. 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 ouderavonden met de mentor worden ouders 
betrokken bij het proces van de klas. Soms wordt er een 
thema-ouderavond gehouden voor ouders uit één leer-
jaar, bijvoorbeeld in klas 1 de thema-avond “Help, mijn 
kind heeft huiswerk”.

Het streven is om in de onderbouw, de bovenbouw-vmbo 
en de bovenbouw-havo/vwo met een eigen ouderklank-
bordgroep te werken; een actief netwerk van ouders voor 
inspiratie en feedback aan elkaar, maar ook aan de 
deelschoolleiders. Zo’n ouderklankbordgroep komt 
ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar en bespreekt het 
reilen en zeilen in de afdeling. Ouders horen thuis aan de 
eettafel vaak hoe schoolintenties uitwerken in de praktijk. 
De feedback die we van ouders krijgen, helpt ons ons 
onderwijs te verbeteren en is daarom van groot belang. 
En ouders hebben vaak concrete ideeën voor de organi-
satie van stages en activiteiten; wij horen deze graag. 

Tenslotte zijn er schoolbrede activiteiten voor ouders. Het 
ouderplatform met ouders uit alle jaarlagen en deelscho-
len, 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.  Gesprekthema’s zijn o.a. verzuim, mobieltjesbe-
leid, veiligheid, de OSB-rapportsystematiek etc. 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 bijvoorbeeld heel concreet op open dagen 
door ouders van basisschoolleerlingen te informeren over 
de OSB.  

Tijdens de centrale thema-avond in januari over motivatie 
boden acteurs een verfrissende blik op de effecten van 
oudergedrag op de motivatie van kinderen. Het gaf 
interessante inzichten! 

Het oudercafé is een bijzondere plek voor ouders waar ze 
elkaar twee keer per jaar op een ontspannen manier 
ontmoeten en spreken. In juni 2019 werden in dit ouder-
café tips en ideeën uitgewisseld over vakantieactiviteiten 
die in en om de Bijlmer georganiseerd worden, vooral 
voor de kleinere portemonnee. Het was een geanimeerde 
avond die veel verrassende ontdekkingen opleverde en 
resulteerde in een handige overzichtslijst met leuke 
vakantieactiviteiten. In oktober jl. ontmoetten de ouders 
elkaar rond het onderwerp “vrijheid versus veiligheid”. In 
gesprek rond vragen over de betekenis van vrijheid, over 
de grens tussen vrijheid en veiligheid, wisselden ouders 
ervaringen en informatie met elkaar uit. 

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

De betrokkenheid van ouders
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Oudergesprekken met leerling 

en mentor en ouderavonden

De	3	pijlers	van	motivatie 
Om gemotiveerd te zijn en te blijven moeten de 
3 pijlers in balans zijn. Is er bij één van de pijlers  
iets mis. dan daalt je motivatie. Is je kind onge-
motiveerd? Kijk naar de drie pijlers Wat mist er?  
En denk samen met je zoon of dochter na over 
een oplossing.

1  Competentie: ik heb het gevoel dat ik het kan. 
en er beter in kan worden. Het is uitdagend,  
niet veel te moeilijk en ook niet te makkelijk

2  Autonomie: ik wil ruimte hebben om het op 
 mijn manier te doen

3  Verbinding: ik voel me verbonden met het doel 
 en/of de mensen in mijn omgeving 



     
Open dagen
Vr 24 januari
18.00-20.00 uur
vmbo/havo/vwo

Za 25 januari
10.00-14.00 uur
vmbo/havo/vwo

Do 6 februari
18.00-20.00 uur
havo/vwo


