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BESTE OUDERS
Maandag 14-12, rond het middaguur: Een NOS bericht verschijnt op mijn Iphone. “Harde lockdown, Nederland gaat
op slot, scholen gaan dicht”. Diezelfde middag waren alle conceptbrieven naar ouders, leerlingen en medewerkers
klaar. Ik was en ben trots op mijn team. Nadat ik diezelfde avond naar Rutte geluisterd had, wist ik dat ik eigenlijk
maar één wijziging hoefde door te voeren in de mailing. De scholen zouden niet op woensdag 20, maar op maandag
18 januari weer open gaan. Ik was blij u die avond direct te kunnen informeren en hoop dat ons snelle acteren er
toe leidt dat wij leerachterstanden kunnen beperken. Want dat is waar het ons om gaat.
Dinsdag 15-12: Uw kind heeft in de ochtend les en in de middag bereiden de docenten de afstandslessen voor.
De stuurgroepen examens, -communicatie, -afstand leren en -begeleiden van leerlingen brengen advies uit aan
het crisisteam en u ontvangt in de namiddag verdere informatie. Wij zijn weer klaar voor afstandsonderwijs.
Woensdag 16-12: Ik loop het bijna lege schoolgebouw binnen. Wat een verschil met gisteren. De lege school, een kerst
zonder familie, alle onzekerheden voor velen. Bah. Ik hoop dat de harde lockdown de hamer blijkt die het virus knockout
slaat. Ik eindig deze dag met het schrijven van dit voorwoord. Meer aandacht dan ooit voor paarse vrijdag, een inzamelactie
voor de voedselbank, inclusieve thema’s op de Munesco, aandacht voor black lives matter. Met de kerstgedachte is in dit
OVContact weinig mis.
2021: Geniet, knuffel, lach, bewonder het gewone leven. Ja, ik wens u het gewone leven toe, maar met een dubbele waardering dankzij corona.
Mark Manders MSc, rector

OOG VOOR ELKAAR OP PAARSE VRIJDAG
Op Paarse Vrijdag 11 december droegen medewerkers van het OVC een
paars mondkapje. In de aula stond een kraampje met leerlingen die in
het paars gekleed waren. Daarmee wilden we laten zien dat we oog voor
elkaar hebben, dat we elkaar zien en dat we op elkaar letten ongeacht
ras, geloof, geaardheid of gender.
Rector Mark Manders riep op elkaar te zien zoals wij zijn en te genieten van
verschillen. Medewerkers deden bij teamvergaderingen een paars mondkapje op en daarvan werd via Zoom een foto gemaakt. Dit resulteerde in
een fotocollage die ook naar de krant ging. De regenboogvlag wapperde bij
de ingang van het schoolplein. Bovendien was diversiteit op deze dag
gespreksonderwerp in een aantal mentorlessen.
De jaarlijkse aandacht voor Paarse Vrijdag is ook om een hart onder de
riem te steken bij onze LGBTQ-leerlingen. Vaak is het voor de buitenwereld
onzichtbaar waar deze leerlingen mee rondlopen. Daarnaast merken ze, net
zoals wij, in verschillende media de toenemende intolerantie die er in de
wereld en ook in Nederland is. Dit kan maken dat ze daardoor kwetsbaar-

der raken. Het is van groot
belang dat ze ervaren dat ze
niet alleen zijn, dat ze elkaar
zien en dat wij er voor ze zijn.
Deze dag is er om uit te stralen
dat het niets uitmaakt wie of
wat je bent. Je bent gewoon
welkom zoals je bent en je
doet ertoe. Als docenten van
een diverse school kunnen we
op deze manier al onze
leerlingen laten zien dat we
achter deze boodschap staan.
Richard Foley, assistent afdelingsleider
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MUNESCO

CONFERENTIE 2020

Op donderdag 3 en vrijdag 4 december heeft op het OVC een MUNESCOconferentie plaatsgevonden. MUNESCO is, net zoals de welbekende
MUN’s (Model United Nations), een nabootsing van de vergadering van
de Verenigde Naties. Hierbij verplaatsen leerlingen zich in de rol van
vertegenwoordigers van landen.
MUNESCO is een formele aangelegenheid die als doel heeft consensus te
bereiken ten aanzien van een mondiaal probleem. Om aansluiting te
behouden met recente maatschappelijke ontwikkelingen (in het kader van
UNESCO (wereldburgerschap), was dit jaar gekozen voor het onderwerp:
‘Racisme en discriminatie, de steeds verder polariserende samenleving’.
Onze vergadering werd gehouden in het Nederlands. Normaliter is
MUN(ESCO) een internationaal evenement, waar leerlingen van over de
hele wereld te gast zijn. Om toch iets te kunnen organiseren, maar wel
respect te hebben voor de coronamaatregelen, besloten wij MUNESCO
2020 intrascolair – dus alleen met OVC-leerlingen - te houden.
Desondanks was het succesvol. Europarlementariër Samira Rafaela opende
online de tweedaagse. De gevoerde debatten waren, zo vond de organisatie,
van enorm hoog niveau. Naar aanleiding van een voor onszelf geformuleerd
doel (het zo veel mogelijk vinden van aansluiting bij reguliere vakken bij
extracurriculaire aangelegenheden) is bij MUNESCO een samenwerking
bewerkstelligd met de sectie Nederlands. De leerlingen zijn in de hoedanigheid van ambassadeurs of belangenorganisaties beoordeeld op hun
prestaties wat betreft spreekvaardigheid (VT/ST). Een woord van trots mag
hierbij zeker uitgesproken worden, omdat dit als (een van) de ultieme
vorm(en) van excelleren beschouwd kan worden.
Afgezien van een woord van trots naar de organisatie, gaat de grootste eer
uiteraard naar de leerlingen, die zich twee dagen lang enorm hard hebben
ingespannen, met als respectabel resultaat een prachtige resolutie, waar de
politiek wellicht zelfs iets aan zou hebben. De resolutie bevatte allerlei
oplossingen, waaronder een speciaal departement van de politie ten behoeve
van racisme-/discriminatiezaken. Wij danken onze leerlingen en alle collega’s
die hun uiterste best hebben gedaan om dit evenement ondanks alle
coronabeperkingen doorgang te laten vinden.
Tony Gajadien en Roshni Krishnadath

SAMENWERKING MET DE NIEUWE BIBLIOTHEEK ALMERE
Vanaf januari gaat de mediatheek van het OVC samenwerken met de
openbare bibliotheek van Almere (denieuwebibliotheek). Alle materialen
van de bibliotheek kunnen ook bij de mediatheek op school worden ingeleverd,
waarna ze op transport teruggaan naar de bibliotheek. Andersom zijn
de materialen van de mediatheek ook in te leveren bij alle filialen van de
bibliotheek in Almere (Buiten, Stad, Poort en Haven), en deze komen dan
binnen enkele dagen weer bij ons retour. Dit betekent wel dat alle
leerlingen vanaf januari alleen nog maar materialen kunnen lenen met
gebruik van hun bibliotheekpas.
Alle leerlingen van het OVC hebben vanuit school een schoolabonnement.
Ze horen dus ook allemaal al in het bezit te zijn van een bibliotheekpas.
Hebben ze die niet (meer), dan kunnen ze dat vanaf januari aangeven bij
de balie van de mediatheek of al eerder in denieuwebibliotheek zelf. Om in
de mediatheek te kunnen studeren, op de computer te werken of een boek
te mogen uitzoeken, blijft het gebruik van de schoolpas nodig.

en medewerkers toegang krijgen tot hun hele collectie. De materialen van de
mediatheek blijven van ons, maar daarnaast krijgen we twee keer per jaar een
wisselcollectie van 100 boeken. Dit zullen vooral Nederlandse jeugdboeken
en literatuur zijn. Naast de wisselcollectie kunnen we ook kosteloos alle
materialen uit de collectie van de bibliotheek reserveren. Deze materialen
worden dan met transport, wat drie keer per week gaat plaatsvinden, naar
het OVC gebracht en kunnen hier worden uitgeleend. Dit geldt niet alleen
voor studieboeken maar ook voor een fijne thriller of serie op DVD.
Niet alleen worden de materiaalkeuzes voor leerlingen en medewerkers
vergroot, ook wordt de mediatheek na verbouwing steeds meer een
multifunctionele ontmoetings- en werkplaats.
Christa Rusbach, mediathecaris

Om te zorgen dat onze materialen uitleenbaar zijn via het systeem van de
bibliotheek, moeten alle materialen worden ingewerkt in hun systeem.
Hiervoor gaan alle materialen op 17 december op transport naar de
bibliotheek. Zij proberen in de kerstvakantie zoveel mogelijk materialen in te
werken en die na de kerstvakantie weer aan ons terug te leveren. De gehele
collectie zal in januari nog niet beschikbaar zijn, maar wel een deel daarvan.
De samenwerking met de bibliotheek betekent uiteindelijk dat leerlingen
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VERBOUWING MEDIATHEEK
AANSTAANDE
De verbouwing van de mediatheek maakt leren straks nog
comfortabeler en prettiger. Beleving en functionaliteit gaan hand
in hand in een ruimte die in uitstraling en kleurstelling aansluit
bij de nieuwe huisstijl van het Oostvaarders College.
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VERRASSENDE PRESENTATIES IN PROJECTWEEK PLUSKLAS
Vier keer per jaar hebben de plusklassen op het OVC een projectweek
waarin zij kunnen werken aan een thema of onderwerp naar keuze.
Dit resulteert regelmatig in verrassende presentaties. Begin november was
er weer een projectweek waarvan Tuana Öz uit klas 1V1P verslag doet.
‘De projectweek in mijn eerste leerjaar op de Oostvaarders college was
best wel heel erg interessant. We moesten een eigen onderwerp kiezen dat
we leuk zouden vinden om te onderzoeken. Ik had voor de slavernij gekozen,
omdat ik dat een best wel belangrijk onderwerp vind. Ook wilde ik er meer
over te weten komen. Nu gaat het afgelopen tijd ook vaak over BLM
(Black Lives Matter), dus vond ik het belangrijk om het er over te hebben.
Ook leerde ik meer over waarom vooral Nederland de slavernij inging.
Naast het verslag maken moesten we ook presenteren. Ik vond dat
persoonlijk best wel leuk, want toen kreeg je ook iets te leren over de
andere onderzoeken. Het was ook niet steeds dat je naar lange
presentaties moest luisteren, dus kon je wel gefocust blijven. Het nadeel
van de projectweek was dat je steeds in een lokaal moest doorwerken
aan je presentatie zonder veel te overleggen. Dat vonden wel meer

kinderen lastig, want als je 2 tot 3 uurtjes achter elkaar aan een
onderzoek moet werken, ga je je wel vervelen. Als je iets nieuws komt te
weten, wil je het toch aan een maatje vertellen. Maar buiten dit was het
super fijn, want we hadden geen huiswerk of toetsen en ik vond het fijn
om meer over mijn eigen onderwerp te weten te komen!’
Tuana Öz uit klas 1V1P
Leerlingen met een vwo-advies van de basisschool kunnen op het
OVC kiezen voor de Plusroute. In de Plusroute worden leerlingen
optimaal voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs, zowel in
kennis als in vaardigheden. Er staan een aantal bijzondere vakken
op het programma zoals wetenschapsoriëntatie, het vak Classics
(Griekse en Romeinse oudheid), Cambridge English en Debat en
Filosofie als onderdeel binnen Nederlands, Engels en Geschiedenis.
De leerlingen kunnen vaak in eigen tempo werken en krijgen
begeleiding van een persoonlijke coach.

INZAMELINGSACTIES

VOOR DE VOEDSELBANK EN
STICHTING BUITENGEWOON ALMERE

Ook dit jaar willen wij op het OVC omzien naar onze medemens die het
iets moeilijker heeft in deze periode. Er zijn ook 4vwo-leerlingen die hier
een profielwerkstuk over maken. Daarom werd er van woensdag 9 tot en
met dinsdag 15 december een voedselinzamelactie georganiseerd voor de
Voedselbank Almere (VLA). Leerlingen uit de leerlingenraad en docenten
hebben geholpen om toezicht te houden bij het afleveren van de
etenswaren. Iedereen die heeft geholpen en gedoneerd, willen wij van
harte bedanken. www.voedselloketalmere.nl
Talentklas I AM in actie
Er zijn verschillende soorten voedselbanken. Meestal moeten de mensen
die daar langs gaan uitgebreid financieel overzicht geven over de thuissituatie.
Bij stichting Buitengewoon Almere is dat anders en worden inwoners op
basis van vertrouwen aangemeld via de wijkteams. Onlangs heeft de
talentklas I AM geholpen en proefgedraaid bij deze stichting. Het inpakken
en verdelen van de producten was een bijzonder waardevolle en dankbare
ervaring. Er is nu een continurooster gemaakt waarbij leerlingen van het
OVC bij toerbeurt een uurtje komen helpen met het samenstellen van de
voedseltassen. Stichting Buitengewoon Almere legt zich toe op verse en
gezonde producten en probeert daarmee voedselverspilling terug te dringen.
De producten die binnenkomen worden verdeeld in kratten voor alleenstaanden, grote en kleine gezinnen. Mensen kunnen hun tas op maandag of
donderdag komen ophalen in Almere Buiten. www.buitengewoonalmere.nl
Naast de inzameling via
particulieren zijn beide
organisaties ook bezig met
het inzamelen van
voedseloverschotten bij
(sociale) ondernemingen,
lokale leveranciers, telers,
horeca en verkopers van
voedsel. Op die manier is
er heel wat aanbod voor
iedereen die dat nodig heeft.
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CLASSIC EXPRESS VOOR LEERJAAR 1
Op donderdag 10 en vrijdag 11 december bezocht de Classic Express het
Oostvaarders College. De Classic Express is een uitklapbare high-tech bus
waarin concerten worden gegeven door jonge muzikanten die het Prinses
Christina concours hebben gewonnen.
Alle eerstejaars leerlingen bezochten eerst een concert en gingen daarna
naar een van de muzieklokalen voor een ‘speeddate’ met een instrument.
Ze maakten kennis met twee of drie muziekinstrumenten, onder leiding
van professionele muzikanten.
De concerten waren overigens coronaproof: de bus werd na elk concert
20 minuten gelucht, de zitelementen steeds gereinigd, de leerlingen hielden
1,5 meter afstand tot de muzikanten en droegen hun mondkapje bij het
binnenkomen en verlaten van de bus.
Joop Baggen, docent muziek

STREETBALTOERNOOI VOOR LEERJAAR 1
Hoewel alle gymlessen tot nu toe ‘gewoon’
doorgingen, konden de meeste externe
sportactiviteiten niet plaatsvinden.
De jaarlijkse OVC Cross kon bijvoorbeeld
alleen in zeer afgeslankte vorm worden
gehouden. Maar gelukkig was het wel
mogelijk om het streetbaltoernooi voor
leerjaar 1 te organiseren.
Het streetbaltoernooi is een klasgebonden activiteit en bestaat
uit 3 tegen 3 spelers. Deelnemende teams waren op donderdag
10 december tot en met het tiende uur actief. Er hadden zich
9 meisjesteams opgegeven en 13 jongensteams. De meiden
speelden in lokaal 172/173 en de jongens in de sporthal.
Voor de meisjes pakte klas 1VP2 de titel. De winnaars waren: Lianne
Rengelink, Fatima Ghalibe, Annika Tjeenk Willink en Lena Meeuwisse.
Voor de jongens streek het team uit klas 1H1 met de eer. Op de foto
de winnaars: Jayden Anike, Ezra Solingen, Ky-Mani Panka en Aurelio
van Malsen.
Het toernooi werd georganiseerd en begeleid door de BSM-leerlingen
uit leerjaar 4. Zij deden dit als praktijkopdracht binnen het schoolexamen voor het vak Bewegen, Sport en Maatschappij. Dit is een vak in
de bovenbouw voor de leerlingen die een behoorlijk sportniveau hebben
en een brede interesse voor alles wat met sport te maken heeft.

FIT BLIJVEN
De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen is minimaal 30 minuten
per dag. Juist nu in coronatijd en rond de feestdagen is het belangrijk
om regelmatig aan de fysieke conditie te werken. Op www.ovcsport.nl
staan nog steeds leuke oefeningen die onze docenten demonstreren in
de video ‘balchallenge’. Zij spelen de bal virtueel rond waarbij iedere
gymdocent thuis kort een filmpje heeft opgenomen. Leuk om nog eens
te zien en zelf uit te proberen. Op school kunnen leerlingen en medewerkers ook in het nieuwe jaar in overleg gebruik maken van de
fitnessruimte op school, natuurlijk voor zover coronamaatregelen
dat toestaan.

OPEN DAG 23 JANUARI
Voor leerlingen en ouders/verzorgers van groep 7/8 van de basisscholen
organiseren wij een Open Dag op zaterdag 23 januari van 10.00 tot
14.00 uur. U bent van harte welkom. Let op: aanmelding vooraf is
noodzakelijk.
Onder voorbehoud van een mogelijk alternatief programma wegens de
‘lockdown’, gaan wij er op dit moment vanuit dat wij iedereen toch
persoonlijk kunnen ontvangen op het Oostvaarders College. U kunt dan
met uw kind sfeer proeven en kennismaken met alle vakken. Op 1,5 meter
en met tijdslot organiseren wij rondleidingen van een uur voor steeds
maximaal 8 ouders en 8 kinderen. Binnenkort kunt u zich hiervoor
aanmelden op www.ovc.nl.
Tijdens de rondleiding zal geen tijd zijn voor specifieke vragen,
bijvoorbeeld over plaatsing in havo of vwo of over begeleiding van
leerlingen. Hiervoor kunt u mailen naar: directiesecretariaat@ovc.asg.nl.
Houd er rekening mee dat we gebruik maken van routes met trappen in
het gebouw.
Op de schoolsite staan
linkjes naar de
presentaties van de
voorlichtingsavond die
wij op 26 november
organiseerden.
Dit betreft opnames,
dus de chatfunctie
is nu niet meer
beschikbaar.
Toch geeft dit ook
een aardig beeld van
ons aanbod.

OPEN DAG
ZATERDAG 23 JANUARI
10.00 – 14.00 UUR

Marc van den Heuvel, docent en coördinator BSM
AANMELDEN VIA WWW.OVC.NL
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VENTILATIEMETING OP SCHOOL
Half november heeft het bestuur in samenwerking met de gemeente alle scholen door een externe objectieve partij,
Easy Controls installatietechniek, laten doormeten. De voor ons gebouw geldende maximum C02 - grens volgens bouwbesluit
is 1200 ppm. Alle ruimtes blijken te voldoen aan dit besluit.
Lokalen zitten gemiddeld rond de 1.000, de aula rond de 500 en gymzalen wrond de 800. Grotere ruimtes lijken dus
relatief gezond te zijn. Verschillen tussen lokalen worden met name verklaard door de verschillen in ventilatie. Deur open
helpt, ramen open helpt nog meer. Een gesloten lokaal zonder leerlingen heeft soms meer ppm dan een lokaal met de
ramen open. Voor alle ruimten geldt dus dat het verstandig blijft te ventileren. Dat kan in dit jaargetijde natuurlijk best
koud zijn. Leerlingen mochten om die reden dan ook hun jas aanhouden in de klas. Veel leerlingen kozen ook voor een
dikke trui omdat daarin gemakkelijker te bewegen valt. Als iedereen weer op school mag komen na de ‘lockdown’ zal dit
vast ook nog handig zijn.
Mark Manders, rector

ICT- LESSEN
OP WINDESHEIM
HavICT is een project
waarbij 4havo-leerlingen
met een meer dan gemiddelde
interesse in computers en
techniek lessen kunnen volgen
bij AD Software Development
van Windesheim.
Een Associate Degree (AD) is
een verkorte HBO-opleiding
die meestal twee jaar duurt
en waarbij een student na
afronding meteen aan de slag
kan in het werkveld. Wanneer
onze leerlingen aan dit project
deelnemen, werken ze tegelijkertijd aan zowel hun havodiploma als het AD
programma. Studiepunten/onderdelen die bij de AD gehaald worden, tellen
mee en hierdoor kunnen deze leerlingen na het behalen van de havo deze
tweejarige opleiding sneller afronden.
Met de AD Software Development op zak hebben de studenten keuzes.
Ze kunnen gaan werken of ze kunnen er ook voor kiezen om de bachelor
ICT (met profiel Software Engineering) te doen. In dit laatste geval stromen
ze in het derde studiejaar in. Ook hierdoor profiteren ze van een kortere
studietijd.
De leerlingen volgen elke dinsdagmiddag online les op Windesheim in
Almere. In de periode van februari tot en met juni werken ze aan één
module van de opleiding. Daar zijn ze volwaardig lid van een studiegroep
en worden opgenomen als reguliere studenten. De eerste module betreft
het programmeren in C# (een computertaal). We hebben voor de
dinsdagmiddag gekozen omdat hierdoor de minste lesuitval ontstaat.
Het is op dit moment wel de bedoeling dat de leerlingen ook tijdens het
vijfde leerjaar aan het project blijven deelnemen. We zijn echter nog niet
zo ver dat we kunnen zeggen hoe het programma eruit zal zien als de
leerlingen in het examenjaar zitten.
Het kan zijn dat u thuis een kind heeft voor wie dit op het lijf geschreven is.
Als dat zo is, kunt u altijd contact met mij opnemen om mogelijkheden
voor deelname te bespreken: r.foley@ovc.asg.nl

DE NIEUWE SCHOOLKRANT IS UIT
Het OVC heeft sinds enige jaren een eigen
schoolkrant en de eerste editie van dit schooljaar
is net uitgekomen. De schoolkrant is voor en
door leerlingen van het OVC en bevat interessante en grappige artikelen. Er waren niet
genoeg gedrukte exemplaren voor iedereen,
maar er lagen ook stapeltjes in de mediatheek
en medewerkerskamer.
Leerlingen die een bijdrage willen leveren
aan de schoolkrant of ons redactieteam
willen komen versterken, kunnen
contact met ons opnemen of een mail
sturen naar schoolkrant@ovc.asg.nl.
Namens het redactieteam,
Rick van Eeden en Michelle Au-Yeung

DE SCHOOLVIDEO IS GEREED!
Met medewerking van veel
collega’s en leerlingen is het gelukt!
Het OVC is in het bezit van een
nieuwe schoolvideo met bijzondere
interviews en sfeerbeelden waar
we met elkaar trots op mogen zijn.
Deze video wordt gebruikt bij
voorlichting aan leerlingen en
ouders/verzorgers van groep 7/8
en staat inmiddels ook op de
schoolsite. Klik hiervoor op
‘Filmpje’ op de homepage van
www.ovc.nl.
Gon Kiesewetter,
communicatiemedewerker

GENIET VAN EEN WELVERDIENDE
KERSTVAKANTIE. WIJ HOPEN IEDEREEN
GEZOND EN UITGERUST TERUG TE ZIEN
IN HET NIEUWE JAAR.
ALLE MEDEWERKERS VAN HET OVC

Richard Foley, assistent afdelingsleider
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