
NIEUWSBRIEF OVCONTACT OKTOBER 2020  |  1

NIEUWSBRIEF
OVCONTACT
OKTOBER 2020

BESTE OUDERS

Hoe is het met u? Corona vraagt veel van ons allen. Wij zijn vooral blij weer “gewoon” les te kunnen geven, 
kinderen voor onze neus te hebben. Overdag ontvangen wij uw kind en geven wij hem of haar zo goed 
als mogelijk les. Door gebruik van desinfectiemiddelen, afstand houden, face shields - en sinds vorige 
week het liefste ook mondkapjes - proberen wij het virus terug te dringen. Maar gewoon is natuurlijk 
niet gewoon. Het is niet gewoon dat zoveel leerlingen thuis zitten, niet gewoon dat wij een snotte-
rende leerling naar huis moeten sturen en u als ouder een gezondheidsverklaring ingevuld moet 
hebben voordat u het gebouw in mag. Het zijn allemaal dingen waarmee wij het virus proberen 
te bedwingen, samen weer terug te gaan naar echt “gewoon”.  Ja, het is hard werken en ik zie hoe 
zwaar het voor mijn docenten is om les te geven aan de leerlingen die voor hun neus zitten en er 
tegelijkertijd rekening mee te houden dat er een groep is die op afstand meeluistert. “Ik herhaal  
even je vraag voor de leerlingen thuis”, hoor ik een docent zeggen tegen een leerling die voor hem zit.  
Je moet er iedere keer maar aan denken. Als u dit OVContact leest, zult u merken wat voor mooie 
activiteiten er allemaal gedaan worden. Corona of geen Corona, heerlijk om te zien en te lezen.

Maar als ik met 
vrienden uit de 
horeca-, cultuur- of 
toerismesector praat, weet ik 
hoe wij ons gelukkig mogen 
prijzen. Op het OVC zijn er geen zorgen
over werk of inkomen of vakantie. Als ik uw kinderen door de school zie 
hollen, denk ik aan de gezinnen die erachter zitten en hoor ik af en toe 
dat het nog een paar slagen pittiger is in veel huishoudens. Daarom mijn 
openingsvraag bij dit voorwoord. Hoe is het met u? Ik weet wel dat ik u 
niet kan helpen. Nu ja, een beetje misschien. Door te laten merken dat wij 
beseffen dat het voor velen zwaar is en door zo goed mogelijk onderwijs te 
bieden. Het was fijn vorige week dinsdag van de inspectie terug te krijgen 
dat ook zij vinden dat wij dat “gewoon” goed doen.

Mark Manders, rector

INSPECTIE GEEFT VOLDOENDE
VOOR HAVO

Op dinsdag 29 september heeft de inspectie onze havo onderzocht. 
Na een intensieve dag is er goed nieuws: de inspectie waardeert ook  
onze havo met een voldoende. 

Uiteraard zijn er punten om aan te werken, maar ook complimenten:  
onder meer voor het goede zicht op leerlingen, de begeleiding op maat  
en het taalbeleid. U mag erop rekenen dat ons hele team gemotiveerd en 
resultaatgericht werkt aan de ontwikkeling van uw kind. Onze andere 
afdeling, het vwo, is niet onderzocht, maar daar blijft de voldoende gewoon 
staan. Het OVC blijft, zoals u van ons gewend bent, inspectiegroen.
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Vanaf 21 september zijn de docenten van het OVC gestart met het ‘live’ 
streamen van theorielessen. Het grote voordeel van deze hybride manier 
van lesgeven is dat ook leerlingen die niet op school kunnen zijn, de uitleg 
kunnen volgen. Bovendien worden docenten en leerlingen in de klas niet 
gefilmd waardoor privacy gewaarborgd is.

Niet alle leerlingen kunnen naar school komen, omdat ze ziek zijn of 
iemand in de omgeving hebben die tot een risicogroep behoort. Het OVC 
komt deze leerlingen tegemoet door ook afstandsonderwijs aan te bieden. 
Dit wordt eenvoudiger door creatieve initiatieven van docenten zoals 
Michel Teunissen. Hij bedacht bij het vak wiskunde een methode voor 
thuisonderwijs die voor zowel leerling als docent prettig blijkt te werken.

Michel: ‘Wat kun je bieden aan leerlingen die thuis zitten? Het eerste idee 
vanuit de school was alleen het registreren van lessen, bijvoorbeeld door een 
paar leerlingen achter een camera te zetten en de les dan na afloop beschikbaar 
te stellen via Teams of Youtube. Maar dan loopt de leerling thuis altijd achter, 
het kost extra tijd en lang niet alle docenten vinden het fijn om de hele tijd in 
beeld te zijn, laat staan dat het gewenst is vanuit het oogpunt van privacy. 
Vorig jaar is ook gebleken dat het tegelijkertijd bieden van fysiek en online 
onderwijs veel van docenten vraagt. Je kunt je niet splitsen tussen de laptop 
op je bureau en tegelijk voor het smartboard in de klas staan. Ik dacht toen: 
waarom niet alleen het smartboard thuis ‘live’ in beeld - waarop ik kan 
schrijven of een powerpoint kan laten zien - en dat ondersteunen met geluid?’

Michel stapte naar collega’s die ICT-bekwaam zijn of zich bezig houden met 
afstandsleren en legde zijn plan voor: ‘Vanaf maart zat ik achter de laptop 
les te geven met een besnoerde headset. Dat zou de bewegingsvrijheid in 
de klas aanzienlijk beperken. Daarom stelde ik voor te gaan werken met een 
draadloze headset en dan wel eentje die een accuduur van 8 uur heeft 
zodat je er de hele schooldag mee toe kan.’

Het idee van Teunissen kwam bij de schoolleiding terecht en het resultaat is 
dat nu alle docenten op het OVC een draadloze, bluetooth headset hebben 
en daarmee oefenen. Nu nog met enkele leerlingen die thuis zitten, maar 
mogelijk later ook met meer leerlingen als er vanuit het RIVM nieuwe maat-
regelen zouden komen. 

Michel: ‘Leerlingen thuis kunnen nu een vraag aan mij stellen die ik via het 
oortje binnenkrijg. Ik neem dan bij mijn antwoord ook de vraag mee zodat 
iedereen weet waar ik op reageer. Het is wel de bedoeling dat de leerling de 
microfoon op ‘mute’ heeft staan en alleen te horen is bij een vraag. Anders 
wordt het te gortig. Verder zorgt het lesgeven met een oortje ervoor dat je 
kleine aanpassingen moet maken. In de klas kan ik bijvoorbeeld op afstand 
iets aanwijzen op het smartboard, maar dat zien de leerlingen thuis dan 
niet. Ik heb geleerd in dat geval iets te omcirkelen op het smartboard.  
Dat is gewoon een kwestie van wennen.’

Net als iedereen hoopt Teunissen dat we op termijn teruggaan naar de 
normale situatie: ‘Niets gaat boven elkaar in het echt zien, maar voor nu  
is het een prima oplossing. Er is ook een leerling die nog niet eens op school 
is geweest vanwege kwetsbare gezondheid. Zij vindt het streamen heel fijn 
omdat ze kan reageren op wat er in de klas gebeurt.’

Gon Kiesewetter, communicatiemedewerker

HYBRIDE LESGEVEN MET 
DRAADLOZE HEADSET
‘LIVE’ STREAMEN VAN LESSEN UITKOMST VOOR DOCENTEN EN LEERLINGEN

“De school vraagt van alle docenten om ook onderwijs op afstand 
aan te bieden”, zo geeft rector Mark Manders aan: “Voor de meeste 
docenten blijkt het gebruik van een oortje het handigste, maar als 
een docent goede afspraken maakt met de klas, mag hij/zij het ook 
anders oplossen. Het idee van Michel Teunissen om de uitleg te 
streamen als hij toch al instructie geeft, sprak mij direct aan. Maar 
naast de leerlingen in het lokaal ook nog een groep ‘in je oor’ kan 
voor docenten teveel zijn. Wel wordt verwacht dat iedereen die 
lesgeeft zorgt voor afstandsonderwijs en dat docenten er zelf voor 
zorgen dat zij met hun leerlingen communiceren hoe zij dat doen.”  

Manders: “Daarnaast is er bij het hybride lesgeven minder persoonlijke 
aandacht dan in een fysieke les en minder tijd beschikbaar. 
Leerlingen kunnen dus maar het beste meteen weer naar school 
gaan zodra het verantwoord is”.

De heer Cheng, docent biologie, in actie met hybride lesgeven
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Docenten die in thuisquarantaine moeten blijven, maar fit genoeg zijn  
om nog les te geven, kunnen van thuis uit les geven. De leerlingen krijgen 
dan les van hun gewone docent via het smartboard en een van de collega’s 
is fysiek in de klas aanwezig om toezicht te houden in het lokaal. 

Per lesuur hebben wij 2 à 3 lesuren beschikbaar, dus als er veel docenten 
thuis moeten blijven, vallen er wellicht toch lessen uit. Het OVC bekostigt 
deze “dubbele bezetting” door de inkorting van de lessen naar 40 minuten. 
Met deze lesduurverkorting bekostigen wij meer. Ook de steunlessen en 
huiswerkuren en eventuele extra surveillance - als iedereen op anderhalve 
meter afstand van elkaar zou moeten blijven - betalen wij hiermee. Tsja, een 
school is wat dat betreft net uw huishouden. Het moet uit de lengte of de 
breedte komen. 

Mark Manders, rector

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN…..GEBOUWENBEHEER

Ard Scholze is al jaren verantwoordelijk voor alle zaken die gaan over 
beheer en onderhoud van het schoolgebouw en de installaties, aanvankelijk 
alleen voor het Oostvaarders College, maar nu ook al een tijd voor het 
Buitenhout College en Montessori Lyceum. We gaan met hem in gesprek 
over de verbouwingen op het OVC en de gevolgen van corona.

De studieruimten en lokalen op de begane grond en tweede verdieping 
hebben onlangs een facelift gekregen met moderne kleurstellingen en 
nieuw meubilair. Kun je wat meer vertellen over hoe het proces is 
verlopen? Ard: ‘Hoewel het natuurlijk vreselijk was toen de scholen in 
maart dicht moesten vanwege corona, konden wij met nauwelijks mensen 
in het gebouw alle werkzaamheden sneller laten uitvoeren zonder overlast 
voor gebruikers. Qua planning liepen we dus voor op schema. Aannemers 
en uitvoerders konden dezelfde hoeveelheid werk in een veel rustiger 
tempo doen met minder fouten en beter overleg. Dat is nu ook te zien in 
het resultaat. Neem bijvoorbeeld het marmoleum: de vloeren liggen er 
weer top bij en de kwaliteit wijkt zeker niet af van wat ik gewend was bij 
deze leverancier.’ 

Afgelopen zomer is ook het meubilair van de theorielokalen vernieuwd. 
Dan praat je over zo’n 1600 tafels en 2000 stoelen. Hoe ging de 
besluitvorming rond vormgeving en kleurgebruik en waar is uiteindelijk 
voor gekozen? ‘Tafels en stoelen voldoen natuurlijk aan ergonomische 
eisen. Het meubilair is uitgevoerd in lichte houtsoorten, waarmee de 
houtnerf van de muren in de gangen correspondeert. Dit geeft het gebouw 
een warme uitstraling. De muren in de lokalen hebben we gewoon wit 
gelaten en de vloeren in een zandkleur. Dit samen levert een rustige 
omgeving op voor docenten en leerlingen. Uiteraard valt dit op te fleuren 
met posters, kunstwerken of een plantje in de vensterbank voor zover het 
niets beschadigt en brandveilig is. Medewerkers hebben ook meegedacht 
over de nieuwe personeelskamer waar is gekozen voor zachte tinten en 
muurvullend fotobehang. De foto’s zijn deels uit de privécollectie van onze 
rector die bepaald niet onverdienstelijk fotografeert. Medewerkers kozen 
zijn foto’s zonder te weten dat die door hem waren gemaakt, grappig toch?’

In hoeverre is bij de verbouwingen rekening gehouden met duurzaamheid? 
‘Onderhoud biedt altijd kansen om te verduurzamen, ook op het OVC.  
Ik heb bijvoorbeeld in de zomer samen met onze assistent Indra alle oude 
plafondplaten losgehaald en meegegeven aan de leverancier die deze platen 
dan weer kan recyclen in isolatiemateriaal voor wanden. De leverancier van 
meubels werkt samen met een stichting die oude tafels en stoelen in grote 
trailers naar Rotterdam transporteert en van daaruit naar minder rijke 
landen. We hebben nu LED - verlichting in het hele gebouw. We denken 
ook na over gescheiden afvalverwerking en minder plastic, hoewel dat 
eerlijk gezegd op zo’n grote school nog best lastig te organiseren valt.’

Tot slot een vraag die velen zal bezig
houden. Vanwege corona staan nu 
overal ramen en deuren open in 
het gebouw om goed te kunnen 
ventileren. Hoe moet dat in de 
winter? En heeft de school 
sowieso wel een goed 
werkend ventilatiesysteem? 
‘Het gebouw is uit 1995 en 
valt onder de voorloper van 
het bouwbesluit van 2012. 
Wat betreft de ventilatie 
kruisen de aanvoer en afvoer 
van lucht elkaar gelukkig niet. 
Er is dus geen sprake van  
recirculatie van lucht waarin 
aerosolen vrij spel zouden krijgen. 
Het systeem is overal strikt gescheiden 
en veilig. Twee keer per jaar worden alle 
filters in de ventilatiesystemen vervangen. 
Het terugwinnen van warmte is ook geen probleem. Hoe de ventilatiesystemen 
presteren en of de capaciteit voldoende is, is onlangs in opdracht van het 
bestuur bij alle scholen gemeten. Het blijkt dat alle lokalen op het OVC 
ruim boven de minimaal benodigde waarden scoren.’ 

Gon Kiesewetter, communicatiemedewerker

Ventilatie is in alle omstandigheden van belang. In alle lokalen staan 
daarom regelmatig ramen open zodat de luchtkwaliteit op orde 
blijft. Omdat in deze tijd waarschijnlijk vaker gelucht wordt, roepen 
wij iedereen op hiermee rekening te houden in de kledingkeuze.  
Zorg voor voldoende laagjes of een warme trui als dat vanwege de 
buitentemperatuur nodig is.

LES VANUIT DE 
HUISKAMER VAN 
DE DOCENT

Het is nog niet nodig geweest, want het vreemde feit doet zich voor  
dat wij zelden zo weinig zieke docenten hadden als in deze coronatijd. 
Maar Almere staat op de zesde plaats qua coronabesmettingen in 
Nederland en het is dus misschien niet helemaal realistisch te denken  
dat dit zo blijft. Reden voor het OVC om onze roostermakers te vragen 
een schaduwrooster te maken. 
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DE EERSTE ECHTE WEEK OP SCHOOL 

Vanaf 19 augustus was er een introductieprogramma voor leerjaar 1, 2 
en 3. De week daarna werd gestart met het 40 minuten lesrooster. 
Leerlingen van klas 1V2P doen verslag van hun eerste ervaringen op het 
Oostvaarders College.

“Ik vond de eerste week op het OVC echt leuk. Het huiswerk viel mee, we 
begonnen erg rustig en het bouwde langzaam op zodat je er goed aan kon 
wennen. In de mediatheek kun je goed studeren en er zijn veel leuke 
boeken. De conciërges zijn heel aardig en grappig. De mentoren begeleiden 
je goed, en helpen je met de programma’s.” 
“De eerste schoolweek was heel erg leuk. Uiteraard is het wel even wennen. 
Elk uur een andere docent: het blijft raar hoor. En natuurlijk het huiswerk: je 
hebt niet alleen op school werk om te maken, maar thuis ook! Zelf vond ik 
dat de introductieweek heel gezellig en leuk was. We hebben elkaar beter 
leren kennen, en weten nu wat we wel en niet kunnen doen! We hebben de 
laptops gestart en de nieuwe wachtwoorden aangemaakt. Ook moesten we 
inloggen in Itslearning: dit ging allemaal heel erg goed! Verder is het fijn dat 
we een ´eigen´ gang hebben. Zo hoef je niet elke veertig minuten alle 
trappen op en af te rennen. Al met al, de eerste schoolweek en de introduc-
tieweek waren beide super gezellig!”

“Ik vond de introductiedagen heel fijn, want je kon al je vragen stellen en je 
kreeg hulp met je laptop instellen. En toen kwam de eerste ‘’echte’’ week. 

Alles werd verteld over de boeken en hoe je de methodes kon gebruiken. 
Ik vind het echt super leuk en dat had ik niet verwacht. Ik heb goede 
vriendinnen gemaakt: daar ben ik heel blij mee.”
“Ik vond het een leuke, leerzame week. Het was anders dan anders. Op de 
basisschool zat je de hele dag in dezelfde klas, maar op de middelbare 
school moet je de hele tijd van lokaal wisselen. Ik moest er eerst wel aan 
wennen, maar nu vind ik dat wel leuk. Ik vond de aula heel druk: ik kon 
vaak geen plek vinden in de aula, maar later viel dat wel mee. Ik heb ook 
veel vrienden gemaakt, dus de eerste week was heel gezellig.”

1V2P

SEC SURVIVAL
VERSLAG VAN EEN LEERLING…

Op donderdag 17 september gingen wij naar Sec survival. De meeste 
kinderen waren héél enthousiast! In de klas moesten we een tweetal 
maken om mee te fietsen, en we fietsten vervolgens naar SEC. Eenmaal 
aangekomen moesten we best lang wachten op de begeleiders. Na 
ongeveer 10 minuten wachten kwam de begeleider. Hij heette Pudding 
en was best aardig, alleen wel een beetje streng... Maar dat hoort er 
(denk ik) gewoon bij. We begonnen met een onderdeel waarbij we met 
een team een touw moesten vastpakken en zo het parcours afleggen. 
Daarna deden we hetzelfde, maar dan individueel. Daarna gingen we 
balklopen. We moesten tweetallen maken van ongeveer dezelfde 
lengte. We hadden een speciale vastpak- techniek geleerd om de balken 
goed in balans te houden. Daarna gingen we een onderdeel testen, 
maar of dat nou helemaal goed ging...? Ten slotte gingen we van een 
heel gladde, koude glijbaan!! Echt super cool!! De klas vond het uitje 
héél leuk!! Tot misschien de volgende keer.
 
Eliza Wunnink, leerling uit klas 1H2
Foto’s gemaakt door docent Lilian Quant 
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GEPIMPTE TROONREDE VOOR PRINSJESDAG
In de talentklas I AM is er veel aandacht voor de stem en invloed van de 
leerling. Zo was Prinsjesdag een goede reden om in klas 1 een alternatieve, 
gepimpte troonrede te schrijven en te presenteren. De resultaten geven 
hoop voor de toekomst.

Na een voorbereidende les en het zien van de troonrede op de dag na 
Prinsjesdag waren de leerlingen van leerjaar 1 uit de talentklas IAM zelf aan 
de beurt. Een aantal leerlingen sprak hun eigen gepimpte troonrede uit. 
Van ‘Leden der Staten Generaal’ tot en met ‘Lang leve de Koning!’ Ook kon 
de meerderheid in de klas enthousiast en staande het volkslied meezingen. 
Op de vraag wie de drie posters mee naar huis wilde nemen met daarop de 
rijksbegroting van het afgelopen jaar, waren de reacties zo enthousiast dat 
we hier maar een wedstrijdje van maakten.

De leerlingen in deze talentklas stellen het op prijs dat ze na iedere les 
worden bevraagd met bijvoorbeeld een Kahoot, als test om te zien of ze zelf 
goed hebben opgelet in de les. Belofte maakt schuld en deze keer was de 
prijs de poster (drie stuks voor de drie Kahoot winnaars). Heel mooi was 
het om te horen dat de poster met de Rijksbegroting een speciale plaats 
krijgt aan de wand in de kamer van een van de leerlingen.
Wat is kenmerkend voor deze leerlingen en zien we terug in hun eigen 
gepimpte troonrede? Een aantal opvallende zinsnedes waarin Covid-19 
toch wel de rode draad is:
• Er wordt meer gekeken naar sport voor kinderen en onderwijs.
• Het onderwijs krijgt meer geld om de coronaregels te handhaven.
•  In winkels schijnen de maatregelen langzaam te verdwijnen. Dat is 

overigens niet de bedoeling, zo bestrijden we corona niet.
•  Wij hebben besloten dat er meer geld gaat naar onderzoek van corona. 

Hierdoor gaat er wat minder geld naar kleding, want dat hebben we wat 
minder nodig in deze tijd. De medewerkers die werken in een kledingzaak 
krijgen tijdelijk een andere baan zodat ze nog steeds geld kunnen verdienen. 

•  We willen het komende jaar meer controleurs in de winkels, zodat 
mensen zich wel aan de anderhalve meter regel houden of wel hun 
karretje schoon maken nadat ze het gebruikt hebben.

•  Je mag weer reizen, maar als je dan terugkomt naar Nederland moet je 
verplicht tien dagen thuisblijven zonder contact met andere mensen. 

•  Vanaf nu moeten alle mensen een mondkapje dragen. Dus niet alleen in 

het openbaar vervoer, maar ook in de supermarkt of tijdens het fietsen.
•  We willen dat vanaf nu alle scholen drie keer in de week online lesgeven 

en twee keer gewone les.
•  Er zijn ook goede dingen gebeurd. Bedrijven komen erachter dat 

thuiswerken best wel handig is. Het scheelt ook nog eens in de files en 
dat is goed voor het milieu.

•  We willen dat mensen vanaf hun 65e jaar met pensioen gaan of 
maximaal 24 uur per week werken. Dit doen we omdat veel ouderen de 
druk en stress niet aan kunnen en de regering moet iedereen helpen: 
jong en oud.

•  Fastfood wordt 10% duurder en de BTW in de supermarkt wordt verlaagd.
•  De leeftijd om te stemmen wordt verlaagd naar 16 jaar. 
•  Er komt een nieuwe polder in het Markermeer. 
•  We gaan het aantal sigaretten dat je kunt verkopen per winkel verminderen 

en de prijs van sigaretten wordt verdubbeld zodat uitstoot van stikstof 
wordt verminderd.

•  Er moet een regel komen dat er maximaal 10 kinderen in een lokaal 
mogen. Bedrijven staan leeg: misschien kunnen kinderen daar leren in 
extra ruimtes. 

•   Mensen kunnen doneren voor de mensen die minder geld hebben.

Hendrien Exel, coördinator I AM

INTERNATIONALE PROJECTEN EN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Het Oostvaarders College besteedt veel aandacht aan buitenschoolse 
activiteiten. Door buiten school(tijd) in een andere omgeving leuke  
en leerzame activiteiten te ondernemen, leren leerlingen om goed 
en respectvol met elkaar om te gaan. Deze doelen zijn ook terug  
te vinden in onze internationale activiteiten. 

Veel buitenschoolse activiteiten zoals schoolfeesten zijn in deze 
coronatijd opgeschort. Ook internationaliseringsprojecten en uitwisselingen 
met Europese landen zijn voorlopig van de baan. Maar achter de 
schermen hebben we nog vrijwel dagelijks online meetings met onze 
buitenlandse partnerscholen in Turkije, Roemenië, Litouwen, Letland, 
Portugal, Sicilië en Griekenland. Nauwlettend volgen we elkaars 
onderwijs en delen we ervaringen over het wel of niet open gaan van 
onze scholen en in welke vorm dat dan gebeurt. Bovenal letten onze 
buitenlandse partners op de wijze waarop wij in Nederland en met 
name op onze school invulling geven aan ons onderwijs. Het lijkt erop 
dat de andere scholen de manier waarop wij in Nederland het onderwijs 
invullen als voorbeeld nemen. Ons Erasmusproject Surfing Our Roots 
- dat wij helaas ook moesten onderbreken - is nu verlengd met een half 
jaar. We zijn in overleg met de partnerscholen hoe we hier online verder 
vorm aan kunnen geven via onze gezamenlijke lessen.
Ondanks de coronacrisis en het besef dat uitwisselingen in die zin 

vrijwel onmogelijk zijn, hebben scholen in Nederland dit jaar een 
recordaantal subsidieaanvragen voor een Erasmusproject ingediend bij 
het Nationaal Agentschap in Den Haag. Onze aanvraag - ingediend door 
onze partner bij het agentschap in Italië – was daardoor eerst op een 
wachtlijst gezet. Maar gelukkig hebben we nu alsnog een goedkeuring 
gekregen voor het ingediende Erasmusproject in het kader van 
Exchange of Good Practice: ‘Let’s Explore Our Cultural Heritage With 
Technology and Art’. 

Het is een 24 maanden durend project dat deze maand zal starten. Het 
projectplan dat gaat over materieel/immaterieel cultureel erfgoed is 
geschreven en zal worden uitgevoerd op de volgende partnerscholen: 
Sicilië -Catania, Roemenië - Lasi, Litouwen - Kaunas, Turkije - Samsun en 
Nederland - Almere. De deelnemende leerlingen vallen in de leeftijds-
groep van 12 tot 14 jaar. We zien uit naar een bijzondere samenwerking 
met deze nieuwe partnerscholen. Vooralsnog is niet in te schatten of we 
daadwerkelijk in de komende 24 maanden op uitwisseling kunnen gaan. 
Wel is onze gezamenlijke insteek dat we online met behulp van digitalisering 
en gezamenlijke videolessen een bijzonder project kunnen neerzetten.

Meer informatie op: www.surfingourroots.com
Hendrien Exel, coördinator Internationalisering
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TRAKTATIE VOOR ALLE MEDEWERKERS

Als ouderraad wilden wij alle leerkrachten, 
ondersteunend personeel en stagiairs van het 
OVC in de week van het onderwijs graag even 
in het zonnetje zetten. In deze rare coronatijd 
is het een hele opgave voor het hele 
OVC-team om alle ballen hoog te houden. 
Wij vinden dat het team dit enorm goed en 
flexibel heeft opgepakt. Namens “onze”  
kinderen hartelijk dank daarvoor!
 
Er stond voor alle medewerkers een lekkere 
traktatie klaar in de personeelskamer

UJA WERKGROEP

Het Oostvaarders College is een Unesco profielschool. Evenals 
sommige andere Unescoscholen heeft het OVC sinds kort nu ook 
een Unesco jongerenwerkgroep: Unesco Junior Ambassadeurs. 
Eens per jaar komen alle Unesco jongerenwerkgroepen bij elkaar 
in Den Haag om ervaringen te delen.

Onze Unesco Junior Ambassadeurs zijn enthousiaste leerlingen die 
zich hiervoor inzetten. De groep is samengesteld vanuit verschillende 
niveaus en leerjaren. Deze 19 leerlingen houden zich bezig met 
onder andere UNESCO-thema’s (Wereldburgerschap, Duurzame 
ontwikkeling, Intercultureel leren, Vrede en Mensenrechten) en in 
zijn algemeenheid verbreding en verrijking door middel van 
doorlopende leerlijnen (lesstof verdeeld over alle leerjaren). Dit kan 
zich uiten in organisatie van of deelname aan een MUNESCO: dit 
staat voor Model United Nations (MUN), een evenement waar je 
de Verenigde Naties na doet, georganiseerd door een Nederlandse 
Unesco-school. Dit kan zich ook uiten in het organiseren of 
begeleiden van activiteiten binnen school zoals een debatteam. 
Deelname aan de UJA werkgroep biedt leerlingen de mogelijkheid 
om persoonlijke skills en talent te ontwikkelen zoals organiseren, 
samenwerken, communiceren en onderzoeken met een internationa-
le component. Denk aan deelname aan Erasmus-uitwisselingen,  
het organiseren van een Europa-Dag
of het geven van een masterclass 
UNESCO aan eerstejaars leerlingen 
tijdens bijvoorbeeld een 
introductieweek. 

Hendrien Exel en Tony 
Gajadien, docenten en 
begeleiders UJA werkgroep

SAVE THE DATE
Op 17 november organiseert de Ouderraad van het OVC weer een digitale 
thema-avond voor de ouders van onze leerlingen. Op deze avond neemt 
Laurens Veltman u mee in “de verslavende digitale wereld”  van pubers en 
jong-volwassenen. Gewoon vanuit huis kunnen ouders aan deze interactieve 
avond deelnemen, dus geheel Corona-proof. Binnenkort krijgt iedereen een 
uitnodiging via de schoolmail. Dus houd uw email in de gaten!

NIEUWE LEERLINGENRAAD STELT ZICH VOOR….

Op de foto de nieuwe leerlingenraad bijeen in lokaal 151. Voorzitster 
Tanvi Kamra uit klas 6V1 en secretaris Lina Amechtal uit klas 4V4 doen 
via deze nieuwsbrief een oproep voor nog meer nieuwe leden.

Op het Oostvaarders College hebben we een leerlingenraad. Het streven is 
om uit ieder leerjaar van de diverse afdelingen leerlingen te hebben. Bij deze 
een oproep om je hiervoor aan te melden. Of ouders: als u deze nieuwsbrief 
leest…de vraag of u thuis aan uw kind kunt vertellen dat wij nog nieuwe 
leden zoeken. 

Wat doet de leerlingenraad? 
De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen op onze 
school. Een taak van de leden van de leerlingenraad is bijvoorbeeld het 
bijwonen van onze vergaderingen en het meedenken over allerlei zaken die 
onze school nog beter kunnen maken. De leerlingenraad vergadert circa 
acht keer per jaar. Belangstellenden zijn welkom. In It’s Learning staat de 
jaarplanning en worden ook de agenda’s, de vastgestelde verslagen en het 
jaarverslag geplaatst. Daarnaast heeft de leerlingenraad ongeveer vijf keer 
per jaar werkoverleg met de rector. De rechten en plichten van leerlingen 
en medewerkers worden vastgelegd in een leerlingenstatuut. Ook organiseren 
we ieder jaar een pizzapanel. Dan gaat de leerlingenraad in gesprek met 
andere leerlingen van school en sluiten we de bijeenkomst af met een pizza. 
Verder is er jaarlijks een leerlingenplatform dat gevormd wordt door de 
leerlingenraden van alle middelbare scholen van de Almeerse Scholen Groep.

Heb ik er wel genoeg verstand van? 
Om de deskundigheid van de leden te bevorderen vindt er minstens elk jaar 
een scholing plaats onder leiding van het LAKS. Hier leer je veel over 
medezeggenschap en hoe je serieus je stem kunt laten horen om invloed te 
krijgen op het schoolbeleid.

Waar vind ik de leerlingenraad? 
De leerlingenraad is te bereiken via It’s Learning of via de mail. Het mail adres 
van de leerlingenraad is leerlingraad@ovc.asg.nl. De leerlingenraad is 
herkenbaar binnen de school. Er hangen bijvoorbeeld posters van de 
leerlingenraad door de school. De leerlingenraad heeft ook een eigen 
ruimte. Loop gerust eens bij ons binnen in lokaal 151. 

Tanvi Kamra en Lina Amechtal
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Campagne Almeerse VOscholen
Dit schooljaar werken alle middelbare scholen in Almere weer samen op 
het gebied van werving van nieuwe leerlingen. De schoolbesturen voeren 
daarvoor de gezamenlijke campagne ‘Kies je school in Almere’. Doel is dat 
de middelbare scholen er samen voor zorgen dat elke school het juiste kind 
bereikt en bindt en ieder kind in Almere onderwijs krijgt waarmee hij/zij de 
kans heeft om het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor is de website www.
kiesjeschoolinalmere.nl ontwikkeld waarop u zelf ook eens een kijkje kunt 
nemen. Alle ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 7/8 van de basis- 
scholen konden zich in september inschrijven voor een online presentatie 
van drie scholen naar keuze, waarbij ook vragen gesteld konden worden via 
een chat. Hier hebben veel ouders/verzorgers gebruik van gemaakt.  

De week van het OVC
In plaats van de informatieavond op 26 november kiezen wij dit jaar  
voor ‘de week van het OVC’, te houden van 23 t/m 27 november. In deze 
week proberen wij van ons te laten horen en zien, onder meer met een 
schoolvideo en mogelijkheden om met ons te chatten. Houd onze  
website in de gaten!

Open dag en proeflesmiddagen
Waarschijnlijk zal onze open dag  op 23 januari ook aanpassingen in de 
organisatie vragen, evenals de jaarlijkse proeflesmiddagen. Houd ook 
hiervoor onze website in de gaten! www.ovc.nl

Aanmelden voor schooljaar 2021 – 2022
Onverminderd van kracht blijft de uiterste datum waarop ouders hun kind 
moet aanmelden: dat is vóór 1 maart.

INFORMATIE VOOR NIEUWE LEERLINGEN EN 
HUN OUDERS/ VERZORGERS UIT GROEP 7/8

JAARKALENDER
Vanwege de bescherming van uw privacy en die van uw kind staat 
de meeste informatie voor huidige leerlingen en hun ouders achter 
het, met een wachtwoord beveiligd, ouderportaal. Op ons ouder - 
portaal vindt u alle informatie die van belang is voor uw kind(eren). 
Daar kunt u ook de jaarkalender vinden. De kalender is per maand 
weergegeven en wordt regelmatig bijgewerkt. Als u op 
https://ouder.ovc.nl navigeert naar “organisatie”, dan “jaarplanning” 
kiest, dan vindt u daar een pdf per maand. We raden u aan om 
maandelijks de kalender te checken, zodat u op de hoogte bent 
van eventuele wijzigingen. Waar in de kalender ‘schoolontwikkeldag’ 
staat, zijn leerlingen in principe vrij, uitgezonderd een eventueel 
vragenuurtje of het inhalen en herkansen van toetsen.  
Onze website www.ovc.nl is vooral gericht op nieuwe leerlingen. 
Daarop staan alleen de wervingsactiviteiten vermeld.

EVEN OPLETTEN….
•  Om zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar willen we alle mede-

werkers en leerlingen verzoeken om in de gangen rechts aan te houden.
•  Dringend advies voor leerlingen is mondkapjes te dragen in de gangen, 

aula en andere openbare ruimten. Alle medewerkers dragen een 
faceshield en/of mondkapje dus bijvoorbeeld ook als zij individuele 
leerlingen begeleiden in het lokaal.

•  Leerlingen die problemen hebben met hun laptop van RentCompany 
kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar de heer  
Brederveld in 020.

•  Het OVC hanteert vier scenario’s ten tijde van een pandemie zoals corona. 
Later in dit kalenderjaar gaan we proefdraaien volgens scenario 2B.  
Dit betekent een 40 minuten lesrooster net als nu, maar een situatie 
waarbij slechts een kwart van de leerlingen lessen op school volgt en 
driekwart van de leerlingen thuis online les krijgt. De pauzes voor 
onderbouw en bovenbouw zijn dan tegelijk. Op school wisselen niet  
de leerlingen, maar de docenten van lokaal.

IN MEMORIAM  - PUUR, MET EEN HART VAN GOUD

ESTHER BREDERVELD
Onderwijsassistent en mentor

22 mei 1961   -   4 september 2020

Onze lieve Esther is op 59-jarige leeftijd overleden. Ze was bijna 16 jaar verbonden aan het 
Oostvaarders College en een onmisbare kracht voor de school. Met veel levenswijsheid en humor  

wist zij leerlingen te motiveren en verder te brengen. Leerlingen namen haar in vertrouwen en vonden 
rust bij haar. Zij veroverde het hart van veel collega’s door zichzelf te zijn, niets was haar teveel.

Ons medeleven gaat uit naar haar familie en naasten. 

Medewerkers en leerlingen Oostvaarders College te Almere



NIEUWSBRIEF OVCONTACT OKTOBER 2020  |  8

MET EXTRA INSPANNING
GAAN PRAKTIJKLESSEN GEWOON DOOR
Het is een uitdaging in deze tijd, maar beslist niet onmogelijk: praktijk-
lessen waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende materialen en 
leerlingen samenwerken in groepjes. Het vraagt goede voorbereiding, 
creativiteit, discipline en doorzettingsvermogen van zowel docenten als 
leerlingen. Toch zijn er gewoon scheikundeproeven, maken leerlingen 
kunstwerken op school, zijn er lessen muziek en gaan de gymlessen niet 
alleen buiten, maar ook in de sporthal en gymzalen door. 

Het betekent wel de schouders eronder. Denk aan het steeds reinigen van 
meubilair en bijvoorbeeld van sportattributen of muziekinstrumenten. 
Denk aan het sneller opzetten en afbreken van opstellingen in een tijds - 
bestek van 40 minuten vanwege het verkorte lesrooster. Maar met extra 
inspanning willen onze docenten ervoor zorgen dat de leerlingen toch 
zoveel mogelijk plezier ervaren op school en elkaar kunnen ontmoeten: 
belangrijke factoren om gemotiveerd te blijven, te leren en te groeien. 


