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VOORWOORD

Op 25 september jl. overleed onze geliefde collega en docent biologie, dhr. Szalai. Wij missen hem enorm. 
Elders in dit OVContact treft u het In memoriam. Bij ellende leer je elkaar kennen en heb ik de school 
beter leren kennen. Het OVC heeft volgens mij laten zien te weten, te voelen, wat belangrijk is. Ik kijk met 
waardering terug op de wijze waarop leerlingen respectvol het gebouw verlieten toen op die dinsdagochtend 
het verdrietige nieuws bekend werd gemaakt. Ik vond het bijzonder om te zien hoe uw kinderen medeleven 
toonden naar alle medewerkers en naar elkaar. Ook de gepaste wijze waarop op vrijdag 4 november afscheid 
genomen werd van dhr. Szalai is door allen, en met name ook door de aanwezige familie, breed gewaardeerd. 
Ik ben ook trots op de veerkracht die mijn collegae hebben laten zien. In mijn vier jaar als rector nemen wij 
nu voor de vierde maal afscheid van een collega en namen wij tweemaal afscheid van een leerling. Het is 
teveel. En het was mooi te merken hoe wij er voor elkaar zijn als het er echt toe doet.

Uw kinderen lieten zich de afgelopen periode 
op meer vlakken van hun beste kant zien. Zo 
was het pizzapanel, geheel zelfstandig door de 
leerlingenraad georganiseerd, goed bezocht. 
Op vrijdagnamiddag zat lokaal 015 vol met 
leerlingen die nadachten waardoor zij 
gemotiveerd worden en hoe de school verder 
zou kunnen verbeteren. Ook de reizenweken 
waren weer een succes. Ik zag blije leerlingen 
en enthousiaste docenten bij terugkomst. 
De sportieve leerlingen deden het, met onder 
andere een eerste en tweede plaats voor resp. 
Mauro Dieters en Mael Plasschaert, geweldig op 

de scholierentriathlon. Via het Erasmus project 
wisten leerlingen tot diepgang te komen bij het 
bestuderen en ervaren van het grote culturele 
erfgoed van Griekenland. Politici in de dop uit 
5 en 6 vwo lieten zich van hun beste kant zien 
in de LMUNA. Wiskundige sterren onder hen 
wisten de 20e plaats van honderd te halen in 
het nationale wiskundetoernooi in Nijmegen. 
Wat loopt er toch een talent rond op het OVC. 
Naast de leerlingenraad vindt u ook een 
schrijven van de ouderraad in dit OVContact. 
Zij nodigen u van harte uit voor de komende 
ouderavond op 19 november met als thema: 

Puber in huis? 
Zo houd je het 
gezellig. Ik ben blij met onze actieve ouder- 
en leerlingenraad. Met leerlingen, ouders en 
docenten bouwen wij samen aan een steeds 
betere school. Iedere geleding heeft daarbij 
eigen wensen en ideeën. Vanaf dit schooljaar zal 
een afvaardiging van deze geledingen minimaal 
twee maal per jaar bijeenkomen om in dialoog te 
kijken wat er nog beter kan. Via dit OVContact 
houden wij u op de hoogte van de opbrengsten.

Mark Manders, rector

ONTWIKKEL- EN MAATWERKDAGEN

Leerlingen zijn verschillend. De een heeft moeite met wiskunde, de ander 
met Duits en weer een ander vindt het allemaal goed te doen. Het OVC 
maakt een aantal maal per jaar een pas op de plaats om te kijken wat 
uw kind nodig heeft. In dat kader organiseren wij in de week van 11 t/m 
15 november ontwikkel- en maatwerkdagen.

Alle medewerkers van het OVC werken op maandag 11 en dinsdag 12 
november vanaf 10.30 uur aan de toekomstige ontwikkeling van de school. 
Tijdens de eerste twee lesuren vindt maatwerk voor leerlingen plaats. 
Leerlingen van klas 1 t/m 3 die nog werk in moeten halen, doen dat tijdens 

de eerste twee uur. Leerlingen van klas 1 met een achterstand in rekenen 
krijgen extra rekenlessen. Leerlingen van klas 2 krijgen waar 

nodig een training om taalvaardigheid te verbeteren. In klas 
3 worden extra natuurkundelessen gegeven. Bovenbouw- 

leerlingen die er niet goed voorstaan, volgen uitgebreide 
steunles voor een vak naar keuze. Leerlingen die er op 
alle fronten goed voor staan hebben “vrije tijd verdiend” 
en hoeven op 11 en 12 november niet op school te 

komen. Na 10.30 uur gaan alle leerlingen naar huis, 
waar nodig met opdrachten en taken.

Maatwerkdagen en toetsweek
Vanaf woensdag 13 november volgen leerlingen in havo- en vwo onder-
bouw in overleg met de mentor maatwerklessen. Hierbij zal ook gewerkt 
worden aan het ‘digitaal rijbewijs’. Alhoewel leerlingen vaak heel handig zijn 
op de computer, blijkt het goed verwerven, verwerken en presenteren van 
informatie nog lang niet altijd even gemakkelijk voor hen. Tijdens deze 
dagen bewijst uw kind in hoeverre hij/zij bijvoorbeeld al goed kan werken 
met programma’s als word, excel en powerpoint en wordt aandacht 
besteed aan het kritisch verwerven van informatie. Met al het ‘fake news’ 
dat steeds meer voorbijkomt geen onnodige luxe.

De plusklassen hebben in deze week projectdagen zoals u dat al van de 
plusklassen gewend bent. In de bovenbouw is het vanaf 13 november 
toetsweek. Daarom kunnen de bovenbouw-leerlingen op 11 en 12 
november de eerste twee uur nog uitgebreide steunles krijgen voor vakken 
waar zij niet goed voor staan. Tot slot: Dit is de eerste keer dat het OVC 
werkt met ontwikkel- en maatwerkdagen. Wij zijn daarom benieuwd wat 
de ervaringen van u en uw kind zijn en nemen tips graag mee voor de 
volgende dagen in februari. U kunt uw opmerkingen en suggesties mailen 
naar de afdelingsleider van uw kind.
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De buitenlandse reizen in de bovenbouw gingen dit jaar naar: Krakau en Zakopane, Florence, Rome,  
Malaga, Franse Ardennen en Côte d’Azur. Iedereen is weer veilig terug met onvergetelijke ervaringen op zak.

Franse Ardennen
Dit was een stoere werkweek. We moesten zelf de weg vinden naar een overnachtingsplek met kompas en kaart. 
Eerst was het mooi weer en konden we in de koude beek springen, maar de dag daarna moesten we zes uur lopen 
door de regen en daarna nog onze tent met touwen en zeiltjes bouwen en een kampvuur maken. De gepofte 
aardappels smaakten goed.

Ik vond het abseilen wel eng, mijn haar kwam vast te zitten, maar ik heb mijn angst overwonnen en het was 
superleuk! Bij het mountainbiken in België kwam ik nauwelijks vooruit en gingen Annabel en ik maar lopen. Naar 
beneden was wel leuk, we kwamen onder de modder te zitten. Daarna gingen we een grot in. Jeffrey kwam vast te 
zitten en dat vond ik wel erg, want ik had hem overgehaald de moeilijke route te doen. Gelukkig is hij er gewoon 
uitgekomen. Het was een superleuke, vieze, natte, gezellige werkweek om nooit meer te vergeten. Demi Pel, klas 4H3

Studiereis Krakau
We hebben veel activiteiten gedaan in Krakau: mooi maar soms ook heftig. Van de fabriekshal uit Schindler’s List 
was niet meer over dan een paar kleine kantoortjes, ingericht als museum. Wat we beiden heel erg indrukwekkend 
vonden was het bezoek aan de concentratiekampen in Auschwitz. Het heftigste was de gaskamer die nog helemaal 
intact was. Het tweede kamp was Auschwitz Birkenau. Vanaf de ingang kreeg je al een benauwd gevoel en dit 
gevoel werd alleen maar sterker naarmate je verder het kamp in liep. Je zag op de rails nog een treinwagon staan 
zoals die er toen uit zag.

Gelukkig waren er ook activiteiten om te ontspannen, zoals de trip naar Zakopane. Hier mochten we drie uur vrij 
rondlopen in een berggebied. Er was van alles te doen zoals rodelen , een markt en varen op een vlot. Het uitzicht 
vanaf de restaurantjes was super mooi en het eten lekker! Donna van Niele en Elize Baartwijk, klas 4H2

Florence
De werkweek naar Florence begon met een lange busreis van 16 uur. Eenmaal aangekomen, gingen we meteen op 
pad. We hebben erg mooie kerken bezocht, zijn in veel musea geweest, hebben geshopt en we hebben natuurlijk 
veel lekker Italiaans gegeten. Wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt was de klim naar de Florence Cathedral. 
Je kreeg een prachtig uitzicht over de hele stad. In de kerk waren prachtige plafondschilderingen te zien. 

Naast alle leuke uitjes die gepland waren, kregen we de opdracht om zelf het avondprogramma te bedenken. 
Daaruit kwam voort dat we gezellig gingen bowlen. In onze vrije tijd heb ik erg veel geshopt. Er zijn veel leuke 
boetiekjes, maar ook hele dure winkels zoals Gucci en Cartier. We hadden het heel leuk en gezellig met elkaar. 
Jasmine Boateng, klas 4H2

NAAR GRIEKENLAND VIA ERASMUS-
PROJECT ‘SURFING OUR ROOTS’

Op 29 september zijn drie van onze leerlingen (Kyra Versmissen uit 
4vwo, Lars Molenkamp en Thijs van Noppen uit 3vwo) samen met 
twee begeleiders (Sven Pieneman en Tony Gajadien) afgereisd naar 
Amaliada, Griekenland. Dit gebeurde in het kader van de voortzet-
ting van het Erasmusproject Surfing our Roots. 

De leerlingen verbleven bij de leerlingen van onze Griekse gastschool 
Thesio Oloimero Dimotiko Sxoleio. De week heeft een onvergetelijke 
indruk achtergelaten op zowel de begeleiders als de leerlingen. 

Na ons bezoek aan Portugal in maart 2019 enhet bezoek van de 
partners aan het Oostvaarders College in juni 2019, was het nu de beurt 
aan de coördinator in Griekenland om een inspirerend programma aan 
te bieden in het teken van culturele (wereld)erfgoederen. Geslaagd was 
dit zeker. Bij het programma hoorden onder andere bezoeken aan de 
archeologische vindplaatsen en musea in het antieke Olympia,  
het antieke Ilida en de havenstad Patras. 

Afgezien van begrip wat betreft de ‘roots’ van de Griekse cultuur, zijn 

ook de communicatievaardigheden van de leerlingen versterkt. Het 
door de Europese Commissie gefinancierde project ziet er op toe dat er 
een versterkt saamhorigheidsgevoel optreedt tussen de partnerscholen 
en de landen in het algemeen door het onderzoeken van de overeen-
komsten en verschillen in culturen.

Op het programma voor het komende jaar staat  
nog een bezoek aan onze projectpartner in Turkije 
(maart/april 2020) en Litouwen (juni 2020).  
Na dit grote succes kijken wij hier zeer naar uit.

Tony Gajadien, docent Klassieke Talen

OP WERKWEEK IN HET BUITENLAND:
ERVARING VOOR HET LEVEN

Demi Pel uit 4havo klaar voor vertrekDemi Pel uit 4havo klaar voor vertrek
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HOND JIP HELPT LEERLINGEN TE ONTSPANNEN

De trajectbegeleiding van het Oostvaarders College wordt versterkt door 
een nieuwe medewerker: hond Jip. Floor Vercauteren, trajectbegeleider en 
eigenaar van Jip is enthousiast: “Het effect van Jip is zó positief. Ook als hij 
gewoon lekker ligt te slapen.”

“Op de vorige school waar ik werkte, nam ik wel eens mijn toenmalige hond 
mee. Dat deed de leerlingen altijd zo goed”, vertelt Floor. Inmiddels werkt ze 
bij de trajectbegeleiding van het OVC en ondersteunt ze leerlingen met 
autisme en angststoornissen. “Ik was ervan overtuigd dat de leerlingen hier 
ook gebaat zouden zijn bij de aanwezigheid van een hond.”

Aaien bij overprikkeling
Jip is er nog maar kort, maar de voordelen zijn nu al zichtbaar. “Wanneer een 
overprikkelde leerling naar ons toe komt kan hij Jip aaien. Hij ontspant 
daardoor veel sneller dan voorheen en is zo weer klaar om naar de les te gaan. 
Dit resultaat is echt verbluffend.”

Werktaak: laat je knuffelen
Floor is blij dat haar idee positief ontvangen is. “Met de goedkeuring van 
rector Mark Manders ging ik op zoek naar een hypoallergene hond. Niemand 
mag namelijk last van allergieën krijgen.” De huskydoodle, die op school 
enthousiast ontvangen wordt, is zelf nog maar dertien weken oud.

Jip is gestart met een puppy cursus en Floor gaat in november via stichting 
contacthond op een vierdaagse cursus hondenbegeleider. In januari kunnen 
zij dan samen meedoen aan een training teamwork van Sascha Gaus. Als alle 
begeleidingsvaardigheden zijn ontwikkeld krijgen Jip en Floor een certificaat.

Jips werkdag bestaat nu vooral nog uit spelen, geaaid en geknuffeld worden, 
buiten lopen en slapen. “Misschien dat de invulling iets verandert naarmate 
hij ouder wordt”, aldus Floor. “Maar het doel om leerlingen die het lastig 
hebben een fijn gevoel te geven, is nu al bereikt!”

Omroep Flevoland besteedde een item aan Jip in het nieuws van 
zondag 20 oktober. Ga hiervoor naar: www.omroepflevoland.nl/nieuws.

TALENTKLAS I AM1 OP BEZOEK BIJ HET ERFGOEDHUIS IN ALMERE BUITEN

De leerlingen van I AM1 hebben woensdag 9 oktober een bezoek 
gebracht aan het Erfgoedhuis in Almere Buiten. Daar hebben zij een 
presentatie gekregen van Mohssine Dahhan over de geschiedenis en 
het cultureel erfgoed van Almere. 

Het bezoek aan het Erfgoedhuis past binnen I AM en is in een doorlopende 
leerlijn onderdeel van de module ‘Almerekunde’. Het past binnen ons 
Unescothema: cultureel erfgoed. Ook past het Erfgoedhuis uitstekend in 
ons Erasmusproject Surfing Our Roots!, dat gericht is op culturen, 
identiteiten en rituelen. 

Op de afdeling Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente Almere 
werkt Mohssine Dahhan. Hij was vier jaar lang betrokken bij de grootste 
opgraving van Nederland, langs de A27 in Flevoland. Hij vertelt regelmatig 
groepen leerlingen over de geschiedenis, archeologie en het cultureel erfgoed 
van de stad Almere en omgeving, opdat de stad ook van hen wordt. 

De stad Almere bestaat al zo’n 10.000 jaar. De leerlingen zagen de luchtfoto’s 
tijdens de presentatie, waarop wonderbaarlijk de uitlopers van de Eem als 
een schaduw nog te zien zijn. Daarvan weten zij nu dat rondom die uitlopers en 
de oeverwallen vindplaatsen zijn aangetroffen. In het museum beleefden 
onze leerlingen deze geschiedenis door een schat aan archeologische resten 
te bekijken.

Dahhan zette de leerlingen voortdurend aan het denken en maakte hen 
enthousiast door vragen te stellen als: ‘Wat doen we wanneer iemand is 
overleden?’ en ‘Wat doen we bij een geboorte?’ De reacties waren 
uiteenlopend vanwege de diversiteit van de groep, waardoor leerlingen 
elkaars cultuur nog beter leerden kennen.

Het is de missie van Dahhan om kinderen bij het erfgoed van Nederland en 
van het land van herkomst te betrekken. We kunnen met recht zeggen dat 
dit deze middag bijzonder is gelukt! 

Hendrien Exel, coördinator talentklas I AM

Groepsfoto van het bezoek met de partnerscholen (Portugal, Turkije, GriekenlandGroepsfoto van het bezoek met de partnerscholen (Portugal, Turkije, Griekenland
en Litouwen) van Surfing our Roots! aan het Erfgoedhuis in juni 2019.en Litouwen) van Surfing our Roots! aan het Erfgoedhuis in juni 2019.
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SCHOLIERENTRIATHLON JUNIOR CHALLENGE

Onze OVC-leerlingen scoorden fantastisch bij de jaarlijkse scholieren-
triathlon Junior Challenge die op donderdag 12 september werd 
gehouden. De eerste en tweede prijs gingen naar Mauro Dieters en 
Mael Plasschaert in een veld van 700 deelnemers.

De triathlon Junior Challenge werd mede georganiseerd door O.S.G. 
Echnaton onder de vlag van de KVLO - schoolsport Olympic Moves. De 
scholieren konden gebruik maken van het officiële parcours van de 
grote ‘Challenge Almere-Amsterdam’ die twee dagen later plaatsvond. 
De afstanden waren zodanig aangepast dat het voor de recreatieve 
deelnemers een leuke uitdaging was om mee te doen. Tegelijk konden 
ook topsporters laten zien wat ze als triatleet in hun mars hebben.  

De scholieren deden mee in twee 
categorieën: onder 16 jaar en 16 jaar  
en ouder. De afstanden waren: 380 
meter zwemmen in het Weerwater,  
18 kilometer fietsen en 4,2 kilometer 
hardlopen. Het zonnige weer werkte mee en 
vrijwel alle 700 deelnemers behaalden de finish 
op de Esplanade.

Een notering boven plek 101 behaalden op het OVC: Senna Plasschaert, 
Theys Smit, Kuzik Huibers, Björn Engel, Brit Groot, Kenzo Dieters, 
Jaimie van Asselen, Sem Steltman, Jiri Dissen, Vera Vinje en Justin Le.

SLIMME KOPPEN 
BIJ WISKUNDETOERNOOI
Op vrijdag 20 september zat ik met vier andere leerlingen en 
meneer Snel in de trein naar Nijmegen. Het Oostvaarders college 
doet mee aan het jaarlijkse wiskundetoernooi. De wedstrijd 
wordt georganiseerd door studenten en medewerkers van de 
opleiding wiskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen

Aan het toernooi doen middelbare scholieren uit het hele land in 
teams mee. Een team bestaat uit 4 of 5 leerlingen uit 5 en 6 vwo. 
Het wiskunde toernooi vindt tegelijk plaats in Bonn en Leuven.

Een week van tevoren kregen wij een boekje met leerstof over 
hemelfysica, passend in het thema van dit jaar: ruimtevaart. Dit was 
vrij pittig. Aangekomen in Nijmegen werd er een teamfoto gemaakt 
en kregen we een tafeltje in een grote gymzaal toegewezen. Na een 
tijdje stroomde de zaal helemaal vol met enthousiaste leerlingen 
vanuit allerlei scholen in Nederland. 

In de ochtend was het de bedoeling om met het team algemene 
wiskundepuzzels op te lossen en in de middag kregen we anderhalf 
uur de tijd om drie ingewikkelde opdrachten uit te voeren, die te 
maken hadden met de theorie die we van tevoren gekregen 
hadden. Ons team deed het erg goed. Uiteindelijk zijn wij 
twintigste van de honderd geworden. Ook was het  
toernooi uitstekend geregeld. Al met al een geweldige dag!

Ryan Dorland, 5vwo-leerling

OVC DOET MEE AAN MUN CONFERENTIE

In het weekend van 4, 5 en 6 oktober heeft een team van het Oostvaar-
ders College deelgenomen aan LMUNA, een jaarlijks terugkerende 
conferentie die wordt gehouden op het Lorentz Lyceum in Arnhem. 

Het Lorentz Lyceum is net als het OVC aangesloten bij het UNESCO 
scholennetwerk. Aan de conferentie in Arnhem werd deelgenomen door 
ruim 400 leerlingen van middelbare scholen uit o.a. Nederland, Spanje, 
Italië, Duitsland, Engeland, Frankrijk en zelfs Israël, een zeer internationaal 
gezelschap dus! Dit jaar was het centrale thema “Protect Our Peace & Save 
Our Security”, een thema dat direct in verband stond met de herdenking 
van de Slag bij Arnhem 75 jaar geleden.

Tijdens een MUN conferentie kruipen leerlingen in de huid van ‘delegates’ 
bij de Verenigde Naties en lobbyen, vergaderen en debatteren net als hun 
‘real-life’ collega’s over ‘global issues’. Het overleg over die wereldproblemen 
vindt plaats in het Engels en ook de resoluties die in de verschillende UN 
commissies worden samengesteld en waarover wordt gediscussieerd zijn 
opgesteld in het Engels. 

De leerlingen vertegenwoordigden dit jaar Australië, Kazachstan en 
Libanon. Van hen werd verwacht dat zij zich in de weken voorafgaande aan 
de conferentie ‘inlezen’ in de positie van ‘hun’ land met betrekking tot de 
‘issues’ die op de agenda staan. Dat betekent vaak dat er vanuit een ander 
perspectief naar een probleem gekeken moest worden en dat de diploma-
tieke benadering van het probleem geheel anders is dan vanuit ons eigen 
Europees/Westerse perspectief het geval zou zijn. 

Het OVC LMUNA team bestond uit Elxan Alekberli, Duncan Wilms, Eugenia 
Maurelle Contento, Lukas Ntambala, Danique Combee, Lilan Hoang, Crystal 
Amo, Romy Janssen, Tanvi Kamra, Valérie van Leeuwen, Karl Ouweneel en 
Isaac Simatupang. Zij hebben stuk voor stuk heel hard gewerkt om de 
belangen van hun land op diplomatieke wijze te behartigen, maar tegelijk 
ook met andere landen de dialoog aan te gaan. Net als in het echt verschenen 
de ‘delegates’ in ‘formal dress’ op de conferentie. Ook in dat opzicht hadden 
onze leerlingen erg hun best gedaan om goed voor de dag te komen! (zie foto)

John Oranje, docent Engels en MUN-director
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Alle eerstejaars leerlingen hebben op dinsdag 10 september, meteen aan 
het begin van het schooljaar, deelgenomen aan de Sociale Vaardigheden 
Dag. Dit jaar waren deze dag en de jaarlijkse Sportdag in één activiteit 
verweven. Dat betekende dat naast een competitief element vooral 
aspecten als groepsbinding en teambuilding centraal stonden.

Het doel was om alle nieuwe ‘brugpiepers’ in situaties te brengen waarin 
zij konden ervaren dat ‘samen sterk’ en ‘vele handen maken licht werk’ niet 
alleen leuke spreekwoorden zijn, maar een duidelijke betekenis hebben. 
Door verschillende uitdagende samenwerkingsopdrachten werden de 
leerlingen op de proef gesteld. De tijdslimiet maakte het voor sommigen 
nog wat lastiger.

De mentoren hadden een begeleidende rol van waaruit zij hun klas obser-
veerden, motiveerden en de ontstane ‘situaties’ bespraken om zo een basis te 
leggen voor dit nieuwe schooljaar. Bovenal stond deze dag in het teken van 
samen plezier maken. Voor de winnende klassen was er een taart en voor elke 
leerling een medaille: want deze dag waren er alleen maar winnaars!

Ik wil de bovenbouwleerlingen, stagiaires en iedereen die heeft geholpen 
bedanken voor hun inzet. Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn geweest! 
Bedankt!

Marc van den Heuvel, docent Bewegingsonderwijs

Leerlingen uit de sportklassen van klas 2 hebben drie weken lang op donderdagmiddag 
een ‘rugby clinic’ gevolgd bij Rugby Club Bulldogs Almere. Ze werden zo bekend 
gemaakt met de sport, de spelregels en het idee dat het prima is om vies te worden. 

In een vierde en laatste clinic-week was er door de vereniging een toernooi 
georganiseerd voor de enthousiaste groep. Nu er in Japan gestreden wordt om de 
wereldcup, kregen de teams in Almere de namen van de landen die deelnemen aan 
het wereldkampioenschap. Leerlingen bleken de sport al goed onder de knie te 
hebben, waardoor ze al serieuze wedstrijden lieten zien.

Nadat de vrijwilligers van de vereniging waren bedankt en er voor de winnende 
teams mocht worden geapplaudisseerd, werden de speler en speelster van het 
toernooi bekend gemaakt. Met vrolijke en lachende gezichten werd de dag en de 
rugbyperiode voor dit jaar afgesloten voor het Oostvaarders College.

LEERLINGEN

SPORTKLAS

VLAMMEN OP

BULLDOGS
RUGBY

TOERNOOI

SPORT EN SOCIALE
VAARDIGHEDEN

GAAN HAND IN HAND

CERTIFICATEN VOOR
CAMBRIDGE ENGELS
In de zomervakantie hebben de leerlingen van talentklas Cambrid-
ge Engels te horen gekregen welk niveau zij hebben behaald voor 
hun beheersing van het Engels. De meeste leerlingen hebben drie 
jaar lang talentklas Cambridge Engels (CEN) gevolgd, en hebben in 
juni hun examen gemaakt. 

In principe gaan alle leerlingen van de CEN-klas voor het B2 First 
Certificate niveau, maar Abysiah Leliëndal (hier op de foto) 
behaalde zelfs niveau C1. En op niveau B1 Intermediate Level 
English zitten nu: Sanam Nemaiandeh, Miracle Imasogie en Justen 
Baas.

Wij feliciteren alle leerlingen met het behaalde niveau.
Zuri Todd, coördinator talentklas CEN



NIEUWSBRIEF OVCONTACT NOVEMBER 2019  |  6

ER IS MEER BUITENLAND DAN BINNENLAND

In de module ‘Politiek en democratie’ 
wordt na de kennismakingslessen over 
de EU in leerjaar 1 en 2 in de talentklas 
IAM in leerjaar 3 het onderhandelingsspel 
gespeeld. Op 11 oktober 2019 vond dit 
plaats op het OVC onder begeleiding 
van Kim van Kastel en Hester Stoker van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De lesopzet bestaat uit een algemene 
introductie over de Europese Unie, gevolgd 
door een rollen spel. Daarnaast is er natuurlijk 
ruimte voor vragen over de EU en haar werkzaamhe-
den. Voor het onderhandelingsspel spelen de leerlingen
de rol van minister uit een EU-lidstaat. Aan de ene kant moeten zij rekening 
houden met de nationale belangen. Aan de andere kant moeten ze het 
Europese wetgevingsproces soepel laten verlopen.  Er zijn ook vertegen-
woordigers van de Europese Commissie en van het Europees Parlement.

De OVC-leerlingen speelden aan de hand van een casus een vergadering 
van de Raad van de Europese Unie na. Het doel van de vergadering was 
om een besluit te nemen over een wetsvoorstel over de bestanddelen van 
chocolade. Dit voorstel kon pas een wet worden als de Raad van de Europese 
Unie én het Europees Parlement het eens werden over de definitieve 
wettekst. De raad en het parlement werden daarbij in het rollenspel door 
twee groepen leerlingen vertegenwoordigd. Gedurende de vergadering 
stelde het Europees Parlement de Raad van de Europese Unie op de hoogte 
van haar standpunt over de Chocoladerichtlijn.

Leerlingen hebben op deze manier concreet ervaren hoe de Europese 
besluitvorming werkt en dat nationale belangen een rol kunnen spelen. 
De aanwezigheid van Kim van Kastel en Hester Stoker – twee echte vertegen-
woordigers van het ministerie - maakte grote indruk op de leerlingen.

Hendrien Exel, coördinator talentklas I AM

ruimte voor vragen over de EU en haar werkzaamhe-

UNESCO
THEMA’S
VREDE ENMENSENRECHTEN, WERELDBURGER-SCHAP

De onderhandelingen om een meerderheid te krijgen voor het standpunt zijn begonnen…De onderhandelingen om een meerderheid te krijgen voor het standpunt zijn begonnen…

Het voorstel wordt in stemming gebracht…Het voorstel wordt in stemming gebracht…

PIZZAPANEL
Op vrijdag 11 oktober had de leerlingenraad het jaarlijkse ‘pizzapanel’ 
georganiseerd om de meningen te horen van leerlingen buiten de raad. 
Verschillende onderwerpen werden behandeld zoals motivatie bij 
leerlingen en wat jij zelf anders zou willen in de lessen. Een van 
de onderwerpen die om aandacht vraagt, is dat leerlingen 
muziek willen luisteren in de les. Als leerlingen niet meer 
met hun mobiel in de klas mogen, dan kunnen ze ook 
de muziek app niet gebruiken. Veel leerlingen 
kunnen zich namelijk tijdens het maken van 
opdrachten in de les beter concentreren door 
het luisteren naar muziek. Uiteraard 
kwamen er nog veel meer zaken naar 
boven waarover de leerlingenraad zich 
de komende tijd wil buigen. 

Het was fijn dat de opkomst 
behoorlijk was en alle leerjaren weer 
vertegenwoordigd waren. Na de 
bespreking van de thema’s in groepjes 
en de conclusies in de slotfase was het 
eindelijk tijd voor pizza. De leerlingenraad is blij 
dat de ouderraad een financiële bijdrage wilde 
leveren voor de pizza’s, versnaperingen en drankjes.

Op vrijdag 11 oktober had de leerlingenraad het jaarlijkse ‘pizzapanel’ 
georganiseerd om de meningen te horen van leerlingen buiten de raad. 
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GRIEZELEN OP HETGRIEZELEN OP HET
HALLOWEENFEESTHALLOWEENFEEST
Op het jaarlijkse Halloweenfeest voor klas 1 t/m 3 was het 
weer flink griezelen geblazen met alle bijzondere kostuums 
die onze leerlingen hadden aangetrokken. Er waren 
prijzen voor de best verklede heer/dame.

Met de circa driehonderd feestgangers is alles verder goed 
en veilig verlopen. De bovenbouw-leerlingen hadden gezorgd
voor de inrichting van het spookhuis. Dat nam drie lokalen 
in beslag op de eerste verdieping. Daarna waren de boven -
bouw-leerlingen figuranten in het spookhuis. Het resultaat 
was veel gegil en hilariteit. Sommige leerlingen waagden 
het om twee keer het spookhuis te betreden.

In klas 5havo hebben leerlingen mooie 
chemische tuinen gemaakt. Hiervoor deden ze 
een aantal korrels van verschillende gekleurde 
oplosbare metaalzouten in een oplossing van 50 
% waterglas en water. Daarna was het wachten 
op het uiteenvallen van de metaalzouten. Er 
ontstaat dan rond de korrels kopernitraat en een 

kleine laag kopersilicaat. Door osmose dringt er 
steeds meer water de silicaathuid binnen tot de 
druk ervoor zorgt dat deze knapt. Zo komt het 
kopernitraat in contact met het waterglas. Dan 
ontstaat er een nieuwe huid en het proces 
herhaalt zich. Op die manier groeit de laag naar 
boven toe, zodat lange vertakkingen ontstaan. 

De chemische tuin van Daniël Masih, Santiago 
Prummel en Mark van Disseldorp was zo goed 
gelukt dat scheikundeleraar Pierre Timmermans 
verheugd door school rondliep met de hier 
afgebeelde foto. De leerlingen hebben er ook 
een time lapse - filmpje van gemaakt.

CHEMISCHE TUIN 
KOMT TOT LEVEN

LYCEO ORGANISEERT GRATIS BRUGKLASWORKSHOPS

Met ingang van dit schooljaar heeft huiswerkinstituut Lyceo een 
plek gekregen in het schoolgebouw. Lisa de Graaf coördineert elke 
schooldag tussen 14.00 en 18.00 uur de huiswerkbegeleiding en 
bijlessen. Leerlingen kunnen zo direct aansluitend op de lessen extra 
ondersteuning krijgen. Naast betaalde begeleiding is het aanbod 
uitgebreid met gratis brugklasworkshops.

Lisa de Graaf: ‘Vorige week heb ik workshops gegeven in het mentoruur 
van twee brugklassen. De leerlingen leerden met spelletjes en invul-
oefeningen plannen en kregen tips over ‘hoe overleef ik de middelbare 
school?’. Ook namen de eerstejaars leerlingen verschillende manieren 
door waarop ze voor toetsen kunnen leren.
We hebben een afkortingenspel gedaan, waarbij de leerlingen 
bepaalde afkortingen moesten raden, en er was een korte mondelinge 
overhoring over plannen. Beide klassen deden actief mee en zijn 
creatief bezig geweest met de planningen.’

De leerlingen hebben een klein boekje meegekregen met hierin 
nog meer tips. Als ouders graag willen dat deze workshop ook aan 
hun kind wordt gegeven, dan kunnen ze dat bij de mentor aangeven. 
Deze kan dan bekijken of er ruimte voor is in het mentoruur. 
Het is kosteloos en
alleen voor brug-
klassen bedoeld.

Op zoek naar 
huiswerkbegeleiding 
of bijlessen?
Mail naar Lisa de 
Graaf: lisa.degraaf
@lyceo.nl.
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AANDACHT VOOR DE FIETS:

IK VAL OP!
In deze donkere tijd van het jaar is het belangrijk om goede verlichting op de fiets te hebben. 
Daarom doet het OVC mee aan de landelijke campagne ‘Ik val op’. Er zal een krijttekening 
op het schoolplein worden gemaakt met de tekst ‘Ik val op’. Deze tekst verdwijnt weer 
binnen enkele weken. Natuurlijk hopen wij dat ook daarna de fietsverlichting punt van 
aandacht blijft en u de fiets van uw kind regelmatig controleert. Bij gladheid in de winter 
kunnen banden met goed profiel ook valpartijen voorkomen. Verder is er de laatste tijd een 
aantal keer op schoolpleinen in Almere melding gemaakt van losgedraaide wielmoeren. 
Hierdoor raakt de vork van de fiets los van het voorwiel: best gevaarlijk als je nietsvermoedend 
weg rijdt. Ook hier telt een gewaarschuwd mens voor twee: altijd even kijken voordat je opstapt. 

AUKE HULST KOMT NAAR HET OVC

Op donderdag 12 december is het zover, de 
literaire avond van 2019! Dit jaar mogen wij 
met trots aankondigen dat Auke Hulst langs-
komt op het Oostvaarders College. Het wordt 
een avond waarvoor iedereen uitgenodigd is. 

Leerlingen, ouders en alle andere belangstellen-
den kunnen samen genieten van de verhalen en 
het literaire inzicht van meneer Hulst. Een 
kaartje zal dit jaar slechts €3,50 kosten. 
Bovendien kunnen leerlingen op vertoon van 
hun schoolpas gratis naar binnen! 

Op deze spectaculaire avond zal Auke zijn eigen 
boeken introduceren, waarna in de pauze de 

boekverkoop en een signeersessie plaatsvindt. 
Daarnaast zal Auke deze avond op het podium 
staan om ons te voorzien van livemuziek. 
Bovendien zal de schrijver onderworpen worden 
aan een schokkend vragenvuur door twee voor -
name leden van de OVC Literaire Club. Daarbij is 
er ook nog een vragenronde waarbij iedereen 
zelf bedachte vragen aan de schrijver kan stellen. 

Wij hopen dat we u zien op 12 december van 
19.30 tot 22.30 uur, met of zonder kind. Het is 
werkelijk een inspirerende avond voor iedereen. 

Eugenia Maurelle Contento, 
leerling en voorzitter literaire avond 2019 

UITNODIGING LITERAIRE AVOND

VANUIT DE OUDERRAAD

UITNODIGING THEMA-
OUDER-AVOND OVER
PUBERTEIT

Op dinsdagavond 19 november 
organiseert de ouderraad van het OVC een 
thema-ouderavond. Op deze avond geeft Marina van der Wal 
de lezing: Puber in huis? Zo houd je het gezellig! Alle ouders/
verzorgers van onze leerlingen zijn van harte welkom om deze 
avond bij te wonen. Gratis kaarten hiervoor zijn te bestellen via 
deze link: https://emm86806.activehosted.com/f/192

I N  M E M O R I A M

László Szalai
docent biologie

20 oktober 1966            25 september 2019

De heer Szalai is geheel onverwacht op 52-jarige leeftijd overleden.
Hij was bijna 22 jaar verbonden aan het OVC. Naast docent biologie 
en NLT, was hij vertrouwenspersoon, e-coach en organisator van tal 

van buitenlandse reizen.

Wij hebben een gewaardeerd docent en fijne collega verloren.
Wij gaan hem enorm missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn partner, 

familie, dierbaren en naaste collega’s.

Schoolleiding, medewerkers en leerlingen van het OVC.

KOM NAAR ONZE
VOORLICHTINGS AVOND
OP 21 NOVEMBER!

U heeft al een schoolgaand kind op het OVC. Maar misschien heeft 
u ook nog een ander kind dat voor de schoolkeuze staat. Of kent u 
iemand in uw omgeving die zoekt naar een goede school. Iedereen 
is van harte welkom op onze voorlichtingavond van 21 november 
a.s. van 19.25 tot 21.00 uur. Aanmelden voor workshops en 
presentaties gaat via www.ovc.nl.

organiseert de ouderraad van het OVC een 


