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VOORWOORD
De kogel is door de kerk. In de komende drie schooljaren zal het OVC volledig gemoderniseerd worden. Ieder
schooljaar wordt een verdieping onder handen genomen. Deze zomervakantie starten wij met de begane
grond, het thuis van met name de Plusklassen. Volgend schooljaar is de eerste verdieping aan de beurt en het
schooljaar erop de bovenste verdieping. Zo vernieuwen wij de hele school in drie jaar tijd. Wanden, vloeren
en plafonds, alles wordt vernieuwd. Welke richting het op gaat, valt binnen de school al te zien. Kleine
verbouwingen die niet meer konden worden uitgesteld, zijn bijvoorbeeld al in de nieuwe kleurstellingen
uitgevoerd. Denk aan de studienissen op de tweede verdieping en de omgeving rondom lokaal 104.
De ‘upgrade’ van het OVC gaat leven en leren in
de school nog prettiger maken. Daarvan zijn wij
overtuigd. Dat wil niet zeggen dat er nu nog
niets gebeurt. Integendeel. De hoeveelheid
activiteiten waarbij leerlingen zich van hun beste
kant laten zien is groot. Het enthousiasme van
de crew van de literaire avond was voelbaar in
alles wat zij deden. Ik sprak met jonge wetenschappers in de dop tijdens de presentatiemiddag van de Plusklassen. Ik lees terug hoe I AM
inhoud geeft aan (wereld)burgerschap en geniet
van de wijze waarop de ouderraad ook u

ondersteunt door het organiseren van de druk
bezochte thema-avond “puber in huis”. U leest
er meer over in dit OVContact.
Samen bouwen aan goed onderwijs. Dat is waar
het OVC voor staat. De bijdrage van leerlingen
en ouders is groot. Met ingang van dit schooljaar
zijn wij gestart met een nieuw overleg, het DLO
overleg. Hierbij staat de D voor docenten, de L
voor leerlingen en de O voor ouders. Deze
geledingen hebben allen hun eigen raad. Samen
voeren wij een paar maal per jaar overleg om te

onderzoeken hoe wij de school nog beter
kunnen maken.
Fijn dat u de moeite neemt dit OVContact te
lezen. Ik wens u veel leesplezier toe!
Mark Manders, rector

OPEN DAG DRUK BEZOCHT
Op zaterdag 11 januari kwamen honderden gezinnen met kinderen die
nu in groep 7/8 van de basisschool zitten naar onze open dag. De dag
was drukker bezocht dan vorig jaar en daarmee zeer geslaagd.
Het OVC was dit jaar in het rijtje Almeerse scholen als eerste aan de beurt
om mensen die voor de schoolkeuze staan te ontvangen. Feit is dat veel
Almeerders de weg naar onze havo/vwo - school wisten te vinden. De
parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen waren overvol en de hele
ochtend liep de bezoekersstroom gestaag door.
Vrijwel alle medewerkers waren ingezet en zeker driehonderd leerlingen
waren bereid om als gids of hulp deze zaterdag tot een succes te maken. De
school was in vol bedrijf met allerlei activiteiten in lokalen en gymzalen. Een
greep uit het aanbod. Proeflessen wetenschapsoriëntatie, Cambridge Engels
en het vak Classics in de sinds dit jaar nieuwe vwo Plusklassen. Leerlingen
die vertelden over internationale thema’s en activiteiten op deze Unesco
Global Citizen School. Laboratoriumproefjes, een wiskunde escaperoom,
robotica en een spaghettibrug bouwen bij de Talentklas Science. Het
medezeggenschapsspel bij de leerlingenraad. Informatie over het gebruik
van laptops in de klas. Muziekinstrumenten bespelen, een expositie en een
workshop ‘stilleven tekenen’ bij de Talentklas Kunst. Een taaldorp met
gezellige hapjes en drankjes en leerlingen in klederdracht. Spelletjes en
opdrachten bij de Talentklas Cambridge Engels. Uiteenlopende sportactiviteiten bij de Talentklas Sport. En aan het werk als ‘geheim agent’ of een foto

laten maken in de ‘green corner’ studio bij de Talentklas I AM (informatie,
actualiteit en maatschappij).
In de aula stond een aantal muzikaal getalenteerde OVC-leerlingen op het
podium. Bezoekende leerlingen konden ook meedoen aan een rebus/
puzzeltocht met als beloning voor de oplossing een geodriehoek. De uil uit
ons logo was inspiratie voor een feestelijk ballonkunstwerk. Ouders konden
bij het centraal informatiepunt met al hun vragen terecht onder het genot
van koffie, thee of fris. Bij Leerlingondersteuning kon men veel te weten
komen over zorg en specifieke begeleiding van leerlingen. Kortom, voor elk
wat wils.
Veel bezoekers vertrokken uiteindelijk met een blij gezicht en riepen ‘tot
ziens’. Het is nog even afwachten hoeveel nieuwe leerlingen wij volgend
schooljaar mogen verwachten. Wij hopen natuurlijk op veel inschrijvingen.
Aanmelden kan tot 1 maart!
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VERBOUWING
OVC IN DRIE JAAR
In de komende drie kalenderjaren gaan wij het schoolgebouw
vernieuwen. Dit is nodig na ruim 25 jaar intensief gebruik.
We starten hiermee in de zomervakantie als niemand last heeft van
de werkzaamheden. De verbouwingskosten worden voornamelijk
gefinancierd vanuit het Meerjaren Onderhouds Plan.
De mooie brede gangen op alle verdiepingen worden behouden. Na
het geslaagde experiment met studienissen op de tweede verdieping,
krijgen alle verdiepingen studieruimten. De moderne en chique
kleurstellingen, zoals nu ook te zien bij de leerlingenadministratie,
worden verder doorgevoerd en er komt nieuw meubilair.
De werkzaamheden starten op de begane grond. De
personeelskamer krijgt een goede facelift. De
‘zorgvleugel’ wordt geschikt gemaakt

voor de ‘structuurklas’, lokalen worden meer geschikt gemaakt voor
de Plusklassen en er wordt een studieruimte gerealiseerd.
De eerste verdieping, en dus ook de mediatheek, is het jaar erop aan de
beurt. Ons doel is de materiaalkeuzes voor leerlingen te vergroten door
nauwe samenwerking met de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Boeken
die regelmatig gebruikt worden uit onze eigen collectie blijven bewaard,
maar de mediatheek wordt steeds meer een multifunctionele
ontmoetings- en werkplaats. In het derde jaar komt de tweede
verdieping in de kleurstelling van de huidige studienissen.
Hoe we de verdiepingen opnieuw in teams of secties indelen, is nog
niet bekend en afhankelijk van factoren als onderwijsbeleid en aantal
klassen in onderbouw en bovenbouw. Dit is fase 3 van de totale
verbouwing en vindt in schooljaar 2022-2023 plaats.

OVC KIEST VOOR NIEUWE
AANPAK: VWO PLUSKLASSEN
IN HET EERSTE JAAR

In de Plusklas voeren leerlingen tijdens de projectweken zelf een onderzoek uit. In de
tweede projectweek betrof het voor leerjaar één een proefondervindelijk onderzoek.
Dit is het verslag van Nina van de Staak, 1A2P

Vanaf komend schooljaar oriënteren alle plusklasleerlingen zich gedurende het eerste schooljaar op Grieks
en Latijn in het nieuwe vak Classics. Het doel:
kinderen helpen om weloverwogen te kiezen of ze na
hun eerste jaar atheneum-Plus of gymnasium-Plus
willen doen.

WAT IS DE INVLOED
VAN CAFEÏNERIJKE
DRANKJES OP DE
HARTSLAG VAN
EEN WATERVLO?

Vanaf schooljaar 2020-2021 biedt het OVC alle
vwo-Plusleerlingen in het eerste jaar twee lesuren
Classics. In dit nieuwe vak krijgen ze de basis van Latijn
en maken ze kennis met het Grieks (alfabet). Ook leren
ze over de Griekse en Romeinse oudheid.
Meer tijd om een keuze te maken
Het eerste jaar krijgt voor de vwo-Plusklassers meer het
karakter van een oriëntatiejaar. Dit zorgt ervoor dat
leerlingen daarna weloverwogen kunnen besluiten of zij
atheneum of gymnasium willen doen. De Plusklassen
verschillen niet alleen van ‘gewoon’ vwo door het vak
Classics. In het aanbod binnen de vwo Plusklas is ook
aandacht voor wetenschapsoriëntatie, debat en
filosofie. Ook krijgen de vwo-Plusleerlingen op het OVC
standaard Cambridge Engels aangeboden.
Na de brugklas
Leerlingen die in de tweede naar een gymnasium
Plusklas gaan, krijgen bij goed resultaat na de onderbouw
een certificaat Klassieke Talen. Zij kunnen Grieks en/of
Latijn later ook als examenvak kiezen. Leerlingen die
atheneum Plus gaan volgen, kiezen een ander programma. Het vak Classics biedt hen extra culturele bagage.
Meer informatie bij Dominique de Wilde,
afdelingsleider van de Plusklassen

Deze vraag heb ik onderzocht tijdens de
projectweek. Het begon allemaal bij mijn
moeder. Ik moest een onderwerp
bedenken en ik bedacht eigenlijk alleen
maar onderwerpen die niet mogelijk
waren! Mijn moeder kwam toen met een
idee en ik vond het meteen leuk!
De watervlo is een doorzichtig beestje dat
je in zoetwatersloten ziet. Cafeïne kent
iedereen wel, dat ene stofje dat bijvoorbeeld in koffie, thee, cola en in Red bull
zit. Deze drankjes heb ik ook gebruikt om
te kijken welke invloed cafeïne nou
eigenlijk heeft op de hartslag van de
watervlo.
Wat heb ik gedaan? Ik heb de watervlo
onder de microscoop gelegd in de
cafeïnerijke drankjes. Aangezien de
watervlo doorzichtig is, kon ik goed zien
wat de drankjes met de hartslag doen.
Dan komt nog het tellen van het aantal
hartslagen per minuut. Dit was best

lastig,
omdat
het hartje op
bepaalde
momenten erg hard
ging. Het hartje sloeg het hardst onder
invloed van koffie, daarna op een
gedeelde tweede plek staan de groene
thee en de Red bull en als laatst de cola.
Ik heb veel geleerd van dit onderzoek!
Het was erg lastig om de watervlooien
levend te houden in het koolzuur. Dit is
wel iets waar ik de volgende keer rekening
mee ga houden.
Nina van de Staak, leerling klas 1A2P

NIEUWSBRIEF OVCONTACT FEBRUARI 2020 | 2

LEERLINGEN
OOSTVAARDERS
COLLEGE PRATEN
MEE OP ALLE
NIVEAUS

In januari is in het MR magazine, een tijdschrift over medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs, een artikel gepubliceerd over inspraak op het OVC. Liesbeth Dambrink, docent
Nederlands, werd geïnterviewd door Leonie de Bruin. Hieronder
een samenvatting. Het gehele artikel is te lezen op de schoolsite.
ervaringen van zowel docenten als
leerlingen nodig hebt. We kijken nu
naar een andere verdeling van
de lessen, bijvoorbeeld 70 procent
basislessen en 30 procent verbreden,
verdiepen of excelleren. We willen
leerlingen uitdagen om iets te kiezen
dat ze interessant vinden, ze intrinsiek
motiveren. De docentenraad buigt
zich hierover en op de volgende
thema-avond gaan we hier met
de leerlingenraad, de MR en de
schoolleiding naar kijken. Het is
voor de MR heel belangrijk om
input en draagvlak te krijgen van
alle betrokkenen.’

Drie jaar geleden zette Liesbeth
Dambrink de leerlingenraad op.
Als MR- en GMR-voorzitter
begeleidt ze de leerlingen van de
leerlingenraad. De raad dient ook
als kweekvijver voor de medezeggenschapsraad.
Leerlingenpanels per jaarlaag voor
de dagelijkse gang van zaken, een
jaarlijks pizzapanel met een actueel
thema voor alle leerlingen, een
bloeiende leerlingenraad met een
eigen kantoor en geen lege plekken
in de medezeggenschapsraad. Met
de inbreng van leerlingen zit het op
het OVC wel goed. Dit komt mede
doordat de rector hier veel waarde
aan hecht. Liesbeth Dambrink ziet
hoe goed het werkt om veelvuldig
met leerlingen in contact te staan
over hoe zij de school en het
onderwijs ervaren. ‘De leerlingenraad overlegt zes keer per jaar met
de rector, waarbij ze zelf de agenda
bepalen. Daarnaast is er nog een
themaoverleg met de MR en de
rector. Meepraten staat bij ons
hoog in het vaandel, we hebben
ook een aparte docentenraad die
zich buigt over zaken die het
personeel aangaan.’

Een van de eerste successen van de
leerlingenraad was dat de toetsweek
nu van woensdag tot woensdag
loopt, waardoor er een weekend
tussen zit. Afgelopen jaar kregen
de leerlingen het voor elkaar dat ze
de dagen voor de toetsweek geen
school meer hebben. De vrije dagen
zijn ingepland als ontwikkeldagen
voor de docenten. Leerlingen die
onvoldoende staan kunnen nog wel
naar een ochtendblok om vragen te
stellen en extra steunuren te krijgen.

Op dit moment speelt de vraag hoe
je leerlingen meer kunt motiveren
voor het onderwijs en hoe de
werkdruk van de docenten kan
worden verminderd. ‘Twee
onderwerpen waar je de ideeën en

VIP
2.0

Waren de leerlingen drie jaar
geleden veel minder zichtbaar
in de school, nu is dat wel anders.
Dambrink: ‘Onze aanpak is een
succes en we zijn er heel blij mee
dat de leerlingen zo enthousiast
zijn. Want zij moeten het
uiteindelijk wel zelf doen.’

Eind januari 2020 zijn wij gestart met een pilot voor 3-, 4- en 5havo
waarin het VIP-uur op een andere manier is ingericht, VIP 2.0. Omdat
het allemaal nog nieuw is, hebben wij het niet direct voor de hele
school georganiseerd.
Concreet zijn dit de belangrijkste veranderingen:
• Alle leerlingen uit 3havo, 4havo en 5havo mogen gebruik maken van
VIP 2.0. Voor leerlingen met een onvoldoende is het verplicht.
• Leerlingen die moeite hebben met een vak kunnen gebruik maken van
de steunlessen voor dat vak. Deze worden gegeven in blokken van
6 weken. Hiermee is het aanbod veel structureler en diepgaander dan
het vrijwillig uurtje waarin je vragen kunt stellen bij VIP 1.0.
• Leerlingen met een onvoldoende waarbij het aan inzet ontbreekt
hebben 80 minuten huiswerkuur.
• Er worden ook extra docenten, stagiaires en geselecteerde bovenbouwleerlingen ingezet om leerlingen te begeleiden tijdens het 7e en het 8e uur.
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LEERLINGEN I AM WERKEN AAN
THEMA (WERELD) BURGERSCHAP
De talentklassen I AM hebben de afgelopen tijd gewerkt aan de
Unesco- thema’s (Wereld) burgerschap en Intercultureel leren.
Excursies en een training maakten deel uit van het programma.
Reis naar Suriname in het Tropenmuseum
Op 20 november gingen de eerstejaars leerlingen uit de Talentklassen
I AM op excursie naar het Tropenmuseum in Amsterdam. Via het
programma ‘Sabi Suriname’ leerden zij op een zeer aanschouwelijke
manier over de geschiedenis en cultuur van Suriname. In een nagebootste setting vertelden vier Surinamers op een boot elkaar over hun leven
en verzet tegen de koloniale overheersing. De leerlingen gingen
denkbeeldig mee op de boot en kwamen daarna aan op Ons Erf. Daar
IAM: Rollenspel
Rechtbankzitting
werden
ze muzikaal onthaald
om daarna door te reizen naar het
binnenland, de toko, de feeststraat, en de dans- en muziekstudio. Op al
deze plekken gingen onze leerlingen aan de slag in een ‘proberi’: een
workshop koken, dansen, musiceren, graveren of een filmpje maken.
Tot slot was er een feestelijk samenzijn. Al doende ontdekten de
leerlingen hoe Suriname met Nederland en de wereld is verbonden.

Excursie naar Den Haag
De tweedejaars leerlingen I AM gingen op 5 december op excursie naar
Den Haag, waar zij de Tweede Kamer en de Gevangenpoort bezochten.
Tijdens ‘Wie had de macht?’ doken de leerlingen in de geschiedenis van
de macht. Toen het Binnenhof werd gebouwd, was de macht beperkt
tot een kleine elite. Tegenwoordig kan iedereen invloed uitoefenen op
de politiek. Via historische personages zoals stadhouders, koningen en
politici ontdekten de leerlingen hoe de macht door de eeuwen heen is
verschoven en op welke manier burgers steeds meer rechten kregen.
Na een bezoek aan de Ridderzaal, Eerste Kamer en publiekstribune van
el Rechtbankzitting
de Tweede Kamer, bestond het programma uit de GPS- speurtocht ‘de
Binnenhofcheck’ en een museumles in de Gevangenpoort, waar het
verhaal van misdaad en straf door de eeuwen heen centraal stond.

Bezoek rechtbank Lelystad
De derdejaars leerlingen I AM bezochten tenslotte de rechtbank in
Lelystad. Nadat zij het rollenspel ‘Wie zit waar in de rechtbank’ in de
klas hadden gespeeld, was het nu tijd voor een bezoek aan de echte
rechtbank in Lelystad. Na een serieuze controle (bagage en individuele
scan) kon iedereen meteen door naar de eerste zitting. Vanaf dat
moment volgden de leerlingen bijna twee uur lang ademloos drie
strafzaken: een uit de hand gelopen echtelijke ruzie, een diefstal van
vissticks en bamischijven uit de supermarkt en een diefstal van
kentekenplaten en rijden zonder rijbewijs. Tijdens de zittingen werd af
en toe een toelichting gegeven door de politierechter met de opmerking dat deze speciale uitleg bedoeld was voor onze leerlingen. Op de
vraag van een leerling ‘wat is het verschil tussen een voorwaardelijke en
een onvoorwaardelijke straf’ gaf de politierechter uitleg aan de hand
van diverse voorbeelden uit de bijgewoonde zitting. Chapeau voor
onze leerlingen en toch ook het getoonde enthousiasme van de
politierechter en officier van justitie.
Bedrijfs Hulp Verlening
Op 6 december gingen de derdejaars leerlingen I AM ook nog eens
naar Paru BHV Opleidingscentrum in Almere Buiten voor een BHV
ligth cursus. Zij maakten kennis met Bedrijfs Hulp Verlening, waaronder
AED, reanimatie, ehbo en pleisters plakken. Ook kregen zij uitleg over
brand blussen en mochten ze er zelf onder toezicht van een instructeur
en veiligheidsman mee oefenen. Na afloop ontving iedere leerling een
BHV Light – pas voor in de portemonnee.
Hendrien Exel, coördinator IAM

IAM: Rollenspel Rechtbankzitting

IAM: Rollenspel Rechtbankzitting
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RUIM 200 BEZOEKERS OP THEMA-AVOND

PUBER IN HUIS

NK DEBATTEREN:
EEN GESLAAGDE DAG!
Vrijdag 22 november waren enkele leerlingen uit ons debatteam als
afgevaardigden naar het NK Debatteren voor Scholieren. De landelijke
wedstrijd vond dit jaar plaats op het Nieuwe Lyceum te Bilthoven.
Het debatteam van het OVC was pas de donderdag ervoor volledig
samengesteld. Het betrof ook nog eens een volledig onbekende vorm
van debat: Brits – parlementair 4 tegen 4 debatten. Ondanks de
schaarse voorbereidingstijd en de nieuwe opzet heeft het OVC-team
een noemenswaardige prestatie geleverd.
Dirkje Sluijs, Timo Beerman, Ayla Duijnker en Shine Djojosoetirko
(6vwo) zijn het debat aangegaan met debatscholen van hoog niveau,
zoals het Etty Hillesum Lyceum en het Vossius Gymnasium. Hierbij
dienden Lisa van Gils en Bente Jonker (5havo) als leerling-juryleden.

Op dinsdagavond 19 november organiseerde de ouderraad van het OVC
een thema-ouderavond. Op deze avond gaf Marina van der Wal de
lezing: “Puber in huis? Zo houd je het gezellig.” Zeker tweehonderd
ouders/verzorgers kwamen hiervoor naar school.
Puberexpert Marina van der Wal geeft in het hele land lezingen voor
ouders/verzorgers over het opvoeden van en communiceren met pubers.
Marina is bekend als vaste opvoedkundige van het tv-programma Koffietijd
en als co-auteur van Het Enige Echte Eerlijke Puberopvoedboek.
‘Ik ben niet de enige met vragen én ik ben niet gek als ik deze periode in het
leven van mijn kind ook een lastige tijd vind’. Dit gevoel van herkenning en
erkenning deelden de bezoekers van de ‘puberavond’. Als moeder van twee
pubers besprak Marina op een humoristische manier de spagaat waarin
ouders en pubers zitten. Aan de ene kant hebben pubers ruimte en vrijheid
nodig en moeten ouders leren dat ze een stapje terug moeten doen in het
leven van hun kinderen. Aan de andere kant zie je dat pubers – mede door
de ontwikkeling van hun brein – juist duidelijke sturing nodig hebben.
Tijdens de avond op het OVC werd er veel gelachen en leek het af en toe
meer op theater. Maar er was ook confrontatie. Van der Wal: “Ik wil ouders
óók een spiegel voorhouden als het gaat om het stellen van regels en
grenzen. Dat is namelijk ook een vorm van liefde voor je kind.”

Dirkje Sluijs wist op plaats 31 van de 189 te eindigen in de categorie
beste sprekers. Zeker een compliment waard. Hoewel de leerlingen
niet door zijn naar de finale, zijn ze zeer tevreden met hun debatten.
Eigenlijk meegegaan als begeleider, werd ik, wat ik persoonlijk een
grote eer vond, gevraagd om te jureren bij een paar rondes. Voor
iedereen een geslaagde dag dus.
Opgewarmd en in de stemming voor de komende wedstrijden,
hebben wij hard getraind om 10 februari 2020, bij de voorronde van
Op Weg Naar Het Lagerhuis, haast traditiegetrouw, onze naam hoog
te houden.
Tony Gajadien, klassieke talen en coach debatteam

LITERAIRE AVOND: 10-JARIG JUBILEUM
‘Lezen en schrijven is reizen in stilte’, aldus schrijver Auke Hulst. Dé reden
van de literaire club van het OVC om donderdag 12 december voor de
tiende maal een literaire avond te organiseren. Zo kon Hulst als
gastspreker leerlingen opnieuw kennis laten maken met dit magische
gevoel. Ook onze recensente is dit jaar van de partij. Ze zit de hele avond
met haar notitieblok in de aanslag; vastbesloten om te ontdekken wat dit
evenement nou zo bijzonder maakt.
De start van de avond is een mooie speech van leerlinge Yasmin. Ze maakt
duidelijk wat het doel is van de literaire avond: scholieren weer enthousiast
maken over het lezen van boeken. Niet veel later komt Kian, een ander lid
van de literaire club, ook het podium op. Met de geestdrift van een ware
presentator introduceert hij schrijver Auke Hulst die met een groot applaus
ontvangen wordt. De 44-jarige auteur vult vervolgens drie kwartier met
anekdotes uit zijn jeugd, bespreekt tot in detail zijn op de klippen gelopen
relaties en toont trots zijn zelfgemaakte foto’s op het scherm achter zich. De
gitaar op zijn schoot blijft ook niet ongebruikt. Wanneer hij begint met
zingen, blijkt al snel dat hij niet alleen een taalvirtuoos is als het gaat om de
Nederlandse, maar ook om de Engelse taal. Het is net wat Hulst zelf zegt:
‘Schrijven is denken met mijn handen’. De songteksten treffen doel. Ze
raken menigeen recht in het hart en het publiek is er even stil van.

Na een korte pauze gaat het interview van start. De twee zesdeklassers Ayla
en Elxan bestoken de schrijver met vragen en Hulst heeft overal een
uitgebreid antwoord op. Hij houdt zich niet in; geen enkel onderwerp wordt
geschuwd. Zo beklaagt hij zich op een gegeven moment vol vuur over zijn
vroegere uitgever. Deze had gedurende twee weken na een belangrijke
‘feature’ op de Nederlandse televisie geen boeken van Hulst op voorraad om
te verkopen, waarna de schrijver ziedend van woede is vertrokken. Best
ironisch, aangezien Hulst deze avond zélf zijn boeken is vergeten voor de
boekenverkoop, een vast onderdeel van de literaire avond. Gelukkig beschikt
Hulst over genoeg zelfspot om hier een gevatte opmerking over te maken en
al gauw is het hele voorval vergeven en vergeten.
Ten slotte is het tijd voor de vragen uit het publiek. Alles komt aan bod, van
Hulsts favoriete voetbalclub (Feyenoord) tot de complexe relatie met zijn
broer. En dan is toch echt het einde aangebroken van een leerzame, maar
bovenal gezellige avond. Meneer Van der Hulst, een toegewijde docent
Nederlands, en de rest van de literaire club worden op het podium
geroepen. Afgaand op het daverende applaus dat ze krijgen van het publiek,
was dit duidelijk een zeer geslaagde editie van de literaire avond.
Hadassa Levy, 6vwo-leerling
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WEEKEND- FILM VAN DE KUNSTKLAS
Het is vrijdagmiddag vier uur. De bel gaat op het Oostvaarders College en
voor alle leerlingen begint het weekend. Ook in Kunstklas 2. Maar deze
vrijdag is er iets vreemds aan de hand. Er worden leerlingen ontvoerd, twee
leerlingen zitten vast in de lift en worden pas op maandagochtend
gevonden, weer andere leerlingen zoeken een docent op en
proberen met geweld hun cijfer te verhogen, honden
ontsnappen... Hierover gaat de film WEEKEND die
gemaakt is door leerlingen uit de Kunstklas van het
OVC. De leerlingen hebben hiervoor diverse
workshops gevolgd, zelf het script geschreven,
geacteerd en gemonteerd, met een film van
bijna een uur als verbluffend eindresultaat.
Het eindresultaat is in december vertoond
aan leerlingen en ouders in de kleine zaal van
de schouwburg (KAF). Omdat niet alle
ouders aanwezig konden zijn, komt aan het
eind van het schooljaar nog een moment
waarop deze film wordt vertoond!

Joop Baggen, docent Kunstklas
Klassiek concert in de Classic Express
In december bezochten alle leerlingen van klas 1 de Classic Express. De Classic
Express is een ‘hightech’ bus, die kan worden uitgeklapt en omgetoverd tot een
concertzaal. Er is aangepast licht, mooi geluid en kussens en bankjes waar
de leerlingen op kunnen zitten. Een lesuur lang kregen alle
eersteklassers een klassiek concert van jonge muzikanten,
winnaars van het Prinses Christina concours. Er was een
operazangeres, een pianiste, een cellist en een
dwarsfluitist. De leerlingen hebben met veel
aandacht geluisterd en gekeken.
Na dit concert mochten de leerlingen in een
muzieklokaal onder begeleiding van professionele muzikanten meerdere muziekinstrumenten
uitproberen. Enkele enthousiast geworden
leerlingen hebben plaatsgenomen in het
leerorkest. Zij krijgen een muziekinstrument in
bruikleen en volgen voor een klein bedrag acht
muzieklessen bij het CKV.

SCHAAKCLUB

OOSTVAARDERS
COLLEGE
Vanaf woensdag 5 februari is de Schaakclub Oostvaarders College
opnieuw van start gegaan. Elke woensdag van het 6e t/m het 9e uur
zijn leerlingen welkom in lokaal 012. Hier worden er onder leiding
van schaaktrainers Hans en Bart schaaklessen gegeven, maar er kan
ook vrij geschaakt worden. De schaakclub is open voor zowel
beginners als gevorderden. Leerlingen kunnen op elk lesuur
binnenlopen, dus ook bij een tussenuur. Mocht uw kind interesse
hebben in schaken, stimuleer hem of haar dan eens langs te komen.
Martin Struik en Michelle Au-Yeung, v-coaches

Het OVC organiseert voor de leerlingen in de tweede fase alweer 10 jaar
het Sport Oriëntatie Keuzeproject (SOK). Voor school is het doel van het
project om jongeren met sport in aanraking te laten komen en zo een
gezonde leefstijl te bevorderen. De deelnemende sportverenigingen hopen
natuurlijk ook op nieuwe leden.
Dit keer maken 300 OVC-leerlingen tot de derde week van februari gebruik
van de mogelijkheid om kennis te maken met sporten als Kickboksen,
Fitness, Squash, Spinning, Krav Maga, Crossfit en Total Body Defense. Zoals
blijkt uit de voorbeelden gaat het vooral om individuele en conditie
gerelateerde sport. Later in het jaar is er onder meer aandacht voor
watersporten. Menig leerling is na de kennismaking zo enthousiast dat de
sport wordt voortgezet.
Deelname aan dit project, voor een deel betaald door school en voor een
deel door ouders/verzorgers, komt in de plaats van de reguliere gymlessen,
maar vindt ook plaats na schooltijd. Door heel Almere zien we dan ook
leerlingen van het OVC in sporttenue naar de diverse locaties fietsen. Om
deelname niet vrijblijvend te maken, krijgen de leerlingen hiervoor de
bekende beoordeling o/v/g.

SPORT
ORIËNTATIE
VOOR
4HAVO
EN 4VWO
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KOM IN DE KLAS
OP 27 FEBRUARI

MEELOOPDAG OP SCHOLEN IN HEEL FLEVOLAND
Op 27 februari 2020 zetten scholen in heel Flevoland hun deuren open
voor mensen die willen ervaren hoe het is om voor de klas te staan.
Tijdens deze dag kunnen geïnteresseerden meelopen met leerkrachten
uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en speciaal onderwijs.
De meeloopdag vloeit voort uit het regionale “Actieplan aanpak
lerarentekort” en wordt georganiseerd door het onderwijsverband
Flevowijs, de overige betrokken onderwijsbesturen in de provincie en
door de gemeenten Almere en Lelystad.
Geïnteresseerde inwoners uit Flevoland zijn van harte uitgenodigd om
op 27 februari een dag(deel) mee te lopen op een van de deelnemende
scholen. Denk daarbij aan het meekijken met de leerkracht in de klas, of
zelf de handen uit de mouwen steken en meedraaien met het programma.
Zowel in Lelystad als in Almere eindigt de dag voor de deelnemers aan de
meeloopdag met een gezamenlijke bijeenkomst. Hier kunnen zij met elkaar
ervaringen van de dag uitwisselen en informatie krijgen over de opleidingsen loopbaanmogelijkheden in het onderwijs van de verschillende schoolbesturen en lerarenopleidingen.

Ervaar het zelf
In Flevoland is op enkele plaatsen sprake van een fors lerarentekort.
Op andere plaatsen zijn die tekorten er nu misschien nog niet, maar de
vooruitzichten wijzen daar wel op. Het doel van de meeloopdag is inwoners
te enthousiasmeren voor het onderwijs door hen zelf te laten ervaren wat
het vak inhoudt. Het onderwijs laat de deelnemers tijdens de meeloopdag
kennis maken met de betrokken docenten, eigentijdse onderwijsconcepten
en enthousiaste leerlingen. Juist dat willen de scholen en gemeenten op
deze dag onder de aandacht brengen. De organisatoren hopen dat de
deelnemers door deze ongedwongen kennismaking de stap willen nemen
om een loopbaankeuze te maken voor het onderwijs.
Aanmelden
Meelopen op 27 februari 2020? Meld u dan aan via:
www.flevowijs.nl/meeloopdag.

PAARSE VRIJDAG EN WARME TRUIENDAG
Door het jaar heen bestaan er aardig wat dagen waarop iets bijzonders gebeurt. Het OVC doet al jaren
mee aan Paarse Vrijdag en Warme Truiendag. Op beide dagen krijgen leerlingen en medewerkers het
verzoek om met hun kleding een ‘statement’ te maken.
Dit keer was het op vrijdag 13 december Paarse Vrijdag: een actiedag waarop iedereen in school zijn of haar
steun voor sekse, gender en seksuele diversiteit kan laten zien door paars te dragen. We willen dat alle genders
en seksuele oriëntaties zich op het Oostvaarders College veilig kunnen voelen. Veel leerlingen en medewerkers
deden dan ook mee aan de acie, al was het maar met een paars polsbandje dat op school verkrijgbaar was.
Diversiteit was op deze dag ook gespreksonderwerp in een aantal mentorlessen.
‘Verwarm jezelf, niet de wereld’: vanuit die gedachte deden ook aardig wat OVC-ers mee aan de Warme
Truiendag op 7 februari. Honderdduizenden Nederlanders deden weer mee door een extra warme trui aan te
trekken en de verwarming thuis, op school of op het werk een paar graden lager te zetten. Iedere graad omlaag
bespaart namelijk 6% energie en 6% CO2 uitstoot. De warme trui is daarmee het vrolijke symbool voor alles wat
je zélf kunt doen aan het klimaat.
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OUDERAVOND OP 26 MEI OVER

‘DIGITAL AWARENESS’
Wist u dat het OVC een zeer
actieve ouderraad heeft? Wij
hebben leden (ouders) vanuit
diverse schooljaren die
meedenken met de schoolleiding over het reilen en zeilen op
school. Twee van onze ouderraadsleden vormen ook de oudergeleding
binnen de MR van het OVC.
Jaarlijks organiseren wij twee thema-avonden voor de ouders.
Binnenkort op 26 mei staat er weer een op de planning. “Digital
Awareness” door Laurens Veltman. Het wordt een leerzame
interactieve presentatie en een gezellige avond waarop ouders
elkaar kunnen ontmoeten. Dit schooljaar organiseerden we op
13 februari ook voor het eerst een thema-avond voor de leerlingen.
Als er vragen zijn aan de ouderraad kunt u mailen naar:
ouderraadovc@gmail.com
Wij hopen veel ouders op onze thema-avond in mei te mogen
begroeten. U bent van harte welkom!

EXAMENTRAINING
IN DE BUURT
Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden
op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een
examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande
jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor
dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons in de buurt, namelijk
op De Meergronden in Almere en worden aangeboden tegen een
gereduceerd tarief.
Direct inschrijven
Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via
www.lyceo.nl/examentraining/inschool/oostvaarders/
Wij raden u aan om niet te lang te wachten met
inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.
Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie
over de examentrainingen of over Lyceo?
Neem dan contact op met Lyceo door te
bellen naar 071-79 000 40 of
kijk op www.lyceo.nl.

FOTO COLLAGE OPEN DAG 2020
OOSTVAARDERS COLLEGE
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