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VOORWOORD

Alles voor de laatste keer
Het kalenderjaar is bijna afgelopen en dan mag 
ik graag reflecteren. Dat doe ik het liefst voor de 
open haard met een goed glas wijn. Een van de 

meest prettige vormen van werken als je het 
mij vraagt.  Mijn vrouw is het daar alleen niet 
altijd helemaal mee eens. Evengoed draait mijn 
reflectiemotor thans overuren. Want het is niet 
alleen het einde van het kalenderjaar, het is 
het einde van mijn tijd als rector van het 
Oostvaarders College. 

Als ik op ruim 7 jaar terugkijk, dan ben ik 
gekomen als crisismanager. Met name  de 
afbouw van het VMBO en de vele ontslagen die 
daarmee gepaard gingen, vormden een zware 
tijd. Wat in de loop der tijd gelukt is, is de slag 
van crisismanager naar kadootjesuitpakker te 
maken. Want zo zie ik de plannen en ideeën die 
leerlingen, ouders, docenten en MT-leden mij in 
de loop der tijd aangereikt hebben. Vragen aan 
mensen om hun denkkracht ter beschikking te 
stellen aan een gezamenlijk doel, daar samen 
aan bouwen en richting aan geven. De zaken aan 
elkaar te verbinden en eilandjes voorkomen, 
eigenlijk is dat mijn leiderschap geweest in de 
laatste jaren. Dat kon vanwege de gewijzigde 
cultuur, vanwege de fantastische mensen die 
hierin opgetrokken zijn en meegedacht hebben. 

Ik neem het mee als een vernieuwd inzicht 
waaraan ik een vervolg wil geven op het 
Baarnsch Lyceum. Ik ga het OVC missen, maar 

weet ook dat de open lerende cultuur op de 
school nu zal maken dat het haar goed zal 
vergaan. Ik laat haar dan ook vol vertrouwen 
achter in de deskundige handen van mijn 
geliefde MT onder leiding van de al even 
deskundige plaatsvervangend rector 
Marie-Louise van den Boogaard.

Na deze bespiegelingen op 7,5 jaar OVC richt ik 
mij op de nog veel belangrijkere zaken in het 
leven. Ik wens u en uw gezin een goed, gezond 
en liefdevol 2023 toe. 

Mark Manders, rector

GESLAAGD  
HALLOWEENFEEST
Op vrijdag 4 november was er na lange tijd weer een Halloween- school-
feest voor de leerlingen van de onderbouw. De avond was zeer geslaagd 
door een grote opkomst. Er waren spookgeluiden op het schoolplein te 
horen en er werd een vette projectie vertoond in de aula. Iedereen danste 
volop en er werd tot laat in de avond mee gezongen. Kortom, een geslaagd 
onderbouw feest. Fijn dat dit allemaal weer kan!

Arnoud Faber, conciërge



NIEUWSBRIEF OVCONTACT DECEMBER 2022   |  2

MUNESCO 2022 IN HET TEKEN VAN 
TECHNOLOGIE
 
 
Het is inmiddels traditie geworden om in december in de huid te 
kruipen van wereldleiders, de felste debatten te voeren en een geweldige 
tijd te beleven op de MUNESCO-conferentie op het OVC. Geboren in 
de coronatijd, houdt het OVC deze interne conferentie voor bovenbouw-
leerlingen ook daarbuiten op het programma. Dit jaar was MUNESCO 
gekoppeld aan het Erasmus-project ‘Think Global, Act Digital’, wat 
goed paste bij het thema van MUNESCO: technologie. Hieronder leest 
u een kort verslag van een van de leerlingen die heeft geholpen bij 
de conferentie. 

Tony Gajadien, coördinator UNESCO

Het zal menigeen niet zijn ontgaan dat tussen 5 en 7 december opvallend 
veel leerlingen rondliepen in een net pak. Net als voorgaande jaren is lokaal 
012 namelijk ook dit jaar weer omgebouwd tot een heuse debatzaal van  
de Verenigde Naties in het kader van MUNESCO 2022! Tijdens een 
MUNESCO-conferentie wordt er een sessie van de Verenigde Naties 
gesimuleerd waarbij de aanwezige gedelegeerden van verschillende  
landen met elkaar proberen resoluties op te stellen voor actuele  
‘problemen’. Dit jaar stond technologie en de invloed daarvan op de 
moderne samenleving als thema centraal, waarbij de deelnemers vooral 
bezig waren veiligheidsgaranties voor sociale media op te stellen.
                                                                            
De eerste dag begon mooi op tijd om 09.00 uur, toen de deelnemers en 
leden van de organisatie elkaar ontmoetten en zich opmaakten voor de 
openingstoespraak van de gastspreker. Hij sprak voornamelijk over de 
praktische invloeden van techniek op de samenleving en hoe verschillende 
actoren daar hun voordeel mee kunnen doen. Nadat de gastspreker een 
welverdiend applaus had gekregen, werd de Algemene Vergadering door  
de voorzitter geopend.                                    

Drie dagen lang hebben de delegaties flink gediscussieerd. Uiteindelijk  
zijn er enkele oplossingen in de vorm van resoluties gepresenteerd en 
aangenomen. Alle aanwezigen werden beloond met certificaten,  
uitgereikt door de rector. Het was een geslaagde driedaagse!

Sander Hofsink, leerling (3H4) en admin bij MUNESCO 2022
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BERICHT UIT DE OUDERRAAD
Eind 2022 is al bijna in zicht. De ouderraad heeft zich dit jaar weer met 
verschillende zaken beziggehouden, zoals het organiseren van twee keer 
een thema-ouderavond in het voor- en najaar, uitsturen van een enquête 
over bekendheid van de ouderraad, verwelkomen van nieuwe OR leden en 
intensiever contact met de leerlingenraad. 

In het vorige OVContact hebben wij u al een klein inzicht gegeven in de 
resultaten van de enquête. Graag delen wij met u de reacties die we 
daarnaast hebben ontvangen. We waren in ieder geval blij met uw reacties 
die van waarde zijn om het functioneren van de ouderraad nog beter te 
maken. Ook is er met deze enquête inzicht gekregen in uw wensen wat een 
ouderraad voor u als ouder kan betekenen en onderwerpen voor de 
thema-avonden. 

Thema-avonden
Een aantal opmerkingen over de thema-avonden waren:
“Aanvullend in onze aanpak naar onze kinderen”, “Super!”, “Erg leuk en 
interessant, verhelderend”. “Het was voor mij de eerste thema-avond, ik 
vond het zeer geslaagd”, “Leuk om op deze manier ervaring te delen met 
andere ouders”, “Leuke en inspirerende avond”.  

Ook reageerde u op het gebied van mogelijke onderwerpen voor een 
thema-avond volgend jaar, zoals bijvoorbeeld social media, omgaan met je 
puber op een positieve manier, begeleiden zonder opdringen en zelf helpen 
met leren, inzicht in jongerenproblematiek op allerlei gebied. 

Bereikbaarheid
Er zijn daarnaast ook aandachtspunten voor de ouderraad zelf, zoals de 
bereikbaarheid, de wens om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden, 
beter zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor ouders. Mocht u in contact 
willen komen met de ouderraad, dan kunt u altijd een email sturen naar:
ouderraad@ovc.asg.nl

Hartelijk dank aan alle ouders voor de terugkoppeling en de informatie die 
u met ons gedeeld heeft. De volgende opmerking willen we graag nog met 
u delen: “Ik realiseer mij dat de ouderraad (veelal op de achtergrond) heel 
erg goed werk doet en noodzakelijk is om de school goed te laten 
functioneren. Heel erg bedankt voor jullie inzet”.

Future  Citizens
Ook willen we graag nog even terugblikken op de thema-avond die 
gehouden werd op 15 november, waar we Future Citizens hadden 
uitgenodigd. Deze avond stond in het teken van verbinding. Het aantal 
mensen dat deze avond heeft bezocht, was beduidend minder dan eerder 
georganiseerde thema-avonden. Desalniettemin was het een bijzondere 
avond. De opening van de avond was swingend verrassend: erg leuk om 
elkaar op een creatieve manier te leren kennen. Mo Hersi vertelde een inspi-
rerend verhaal over een vluchteling die zijn pad moest bewandelen met een 
lach en een traan. Na een lange leerzame weg vond de vluchteling een 
werkgever die zijn kwaliteiten en kennis als mens erkende en hem een baan 
gunde. Zo vond hij ook een plek in Nederland. De verhaallijn werd begeleid 
door live muziek onder begeleiding van Nawras Altaky. 

In mei hopen we weer een thema-avond voor u te organiseren en 
verwelkomen u dan graag weer.

Samenwerking met rector
Tot slot willen wij Mark Manders heel hartelijk te bedanken voor de 
prettige samenwerking en zijn regelmatige aanwezigheid bij de ouderraads-
vergaderingen. Tijdens de vergaderingen was er een open communicatie 
over schoolzaken en konden wij hem vragen stellen of adviseren. Vanaf 
deze plek willen wij Mark heel veel succes en plezier wensen met zijn 
nieuwe baan. Alle goeds toegewenst namens de ouderraad!

De ouderraad wenst u hele fijne feestdagen en een leerzaam en gezond 
2023 toe!
Namens de ouderraad, 

Mirjam Harmsen, voorzitter.

VOORLICHTINGSAVOND EN OPEN DAG
Op de voorlichtingavond van 10 november hebben wij in totaal ongeveer 
260 kinderen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers mogen ontvangen op 
school. Dit aantal is minstens vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wij 
verwachten dat nog meer geïnteresseerden zullen volgen tijdens de open 
dag op 4 februari en de proeflesmiddagen op 15 en 22 februari.
 
Bij de workshops waren lachende en enthousiaste kinderen te zien. De 
presentaties waren informatief en werden enthousiast verzorgd. De hele 
school zag er na de verbouwingen top uit. Wij kunnen dan ook terug kijken 
op een geslaagde avond!

Uiteraard hopen we de leerlingen en hun ouders/verzorgers die voor de 
schoolkeuze staan, terug te zien op de open dag. Zegt het voort: zaterdag  
4 februari tussen 10.00 en 13.00 uur vrije inloop met tal van activiteiten en 
mogelijkheden om in gesprek te gaan met docenten, overige medewerkers 
en leerlingen.

Tot slot staan er voor groep 8-leerlingen twee proeflesmiddagen op het 
programma op 15 en 22 februari vanaf 14.30 uur. Aanmelden is nu al 
mogelijk via de site www.ovc.nl.
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BRONNENONDERZOEK IN PROJECTWEEK PLUSKLASSEN
Tijdens het schooljaar zijn er vier projectweken voor de plusklassen. 
De eerste projectweek in november stond voor alle plusklassen in het 
teken van bronnenonderzoek: hoe kom je aan wetenschappelijk onder-
bouwde informatie en welke bronnen gebruik je dan? Hoe stel je een
 goede onderzoeksvraag op, hoe verwerk je die informatie op een juiste 
manier in een verslag, hoe presenteer je dat uiteindelijk. Ouders uit 
leerjaar 1 werden door de coaches uitgenodigd om op de laatste dag 
van de projectweek de presentaties van leerlingen bij te wonen. 

Activiteitencarrousel
Bronnenonderzoek betekende in dit geval veel werk achter de 
laptop. Omdat het voor de leerlingen best pittig is om de hele 
dag stil te zitten en met het onderzoek bezig te zijn, mochten de 
leerlingen in het vierde uur aansluiten bij een activiteit naar keuze, 
begeleid door de eigen docenten. Dit is zowel door docenten als 
leerlingen als positief ervaren. Er waren verschillende activiteiten. 
Schaken was erg populair, maar er zijn bijvoorbeeld ook bordspellen 
gedaan, er is gewandeld, gevoetbald, gedanst, muziek gemaakt, film 
gekeken, karaoke gezongen en getekend. Even ontladen na hard werken.

Ouders bij diverse presentaties
Op dinsdag 22 november waren diverse ouders ’s middags van de partij 
tijdens de presentaties van onze geweldige eerstejaars. Vrijwel volleerde 
betogen waren er bijvoorbeeld over hoe om te gaan met artrose of stress en 
schoonheidsidealen op social media. 

En verder…
Op 7 februari worden de ouders uit leerjaar 2 uitgenodigd ter afsluiting van 
de tweede projectweek over ontwerponderzoek. De derde projectweek is 
van 11 t/m 14 april met excursies naar Xanten, Nemo en Westerbork en 
ouders uit leerjaar 3 op school. Projectweek 4 tenslotte zal in het teken staan 
van debat, activiteitenweek, kamp en loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB).

Wij hebben laatst het Pizza Panel gehad. Hier ging de leerlingenraad 
in gesprek met leerlingen van het OVC, waarna we pizza aten.  
We hebben heel veel goede en nieuwe inbreng gekregen van deze 
leerlingen. Wij zullen hier ook zeker in de komende vergaderingen 
over vergaderen. Op het moment zijn we ook druk bezig met het 
verwerken van nieuwe sollicitaties voor de leerlingenraad. Ondanks 
dat er al veel enthousiaste leerlingen naar ons zijn toegekomen, zijn 
we nog steeds op zoek naar onderbouwleerlingen die onze school nog 
beter willen maken. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een mailtje 
naar ovcleerlingenraad@gmail.com met jouw motivatiebrief. 

Meneer Manders zal aan het eind van dit jaar zijn functie als rector  
gaan neerleggen. Wij zijn hem als leerlingenraad dankbaar voor wat hij 
allemaal voor ons heeft gedaan. Wij zullen hem daarom ook erg missen. 
Wij wensen hem veel geluk toe bij zijn nieuwe baan!  

Verder wensen wij alle leerlingen van het OVC nog fijne feestdagen en 
vakantie toe. 
 
Groetjes, 

De leerlingenraad

BERICHT UIT DE LEERLINGENRAAD
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Sterk zijn als een rots; krachtig en onwrikbaar, je doelen nastreven. 
Of sterk zijn als water; beweeglijk en verbindend in communicatie met 
de ander. Beide kwaliteiten hebben we in ons. Beide kwaliteiten zijn 
krachtig. Kiezen welke kwaliteit je in kunt zetten in verschillende 
situaties in het leven, dáárover gaat de Rots- en watertraining. Het is 
een psycho-fysieke training voor leerlingen gericht op weerbaarheid, 
conflictoplossing en anti-pesten. 

Vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden 
aangereikt, zodat kinderen ‘de gouden driehoek’ ontwikkelen: lichaamsbe-
wustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn. Emoties drukken zich in 
het lichaam uit in de vorm van spierspanningen in samenspel met de werking 
van hormonen. Zonder lichaam is er geen bewustzijn van emoties mogelijk. 
Zonder lichaamsbesef is er geen emotioneel besef en geen zelfbesef mogelijk.

De ontwikkeling van meer lichaamsbewustzijn kan daarom leiden tot meer 
inzicht in de eigen reactiepatronen. Ervaren hoe je reageert en hoe je anders 
kan reageren, biedt een kans tot verdieping van het emotioneel bewustzijn 
en zelfbewustzijn. Dit vormt de basis van elke zelfverdedigingsport waar 
aandacht is voor de ontwikkeling van mentale en innerlijke kracht. 
De ervaring van een kalme, sterke fysieke basis maakt het makkelijker om 
met anderen contact te maken, vast te houden aan een eigen standpunt, 
en gevoelens en emoties op beheerste manier tot uitdrukking te brengen.
Wij zijn met drie lessen van deze krachtige training gestart in alle eerste 
klassen van het OVC vanaf 29 november. De eerste ervaringen verwoord 
door enkele leerlingen hiernaast.

Juliëtte van den Berge, Mark Brands, Leonie Hokke, Lilian Quant,  
Dione Slokker en Kevin Tanoesetiko 

www.rotsenwater.nl

Manely: 
“Cool, dat je zelfvertrouwen 
krijgt en je leert hoe je jezelf 
kan verdedigen, dat ademen 
daarbij helpt.”

Zerina: 
“Als je hiervoor werd gepest, 
wist je niet wat je kon doen en 
nu wel.”

Thijs: 
“Leuk omdat je actief bezig  
kan zijn. En je leert hoe je stevig 
kan staan. 
 
Dat je door een beetje door je 
knieën zakken steviger kunt staan. 
Ik stond altijd met rechte benen 
en dan tuimelde ik om.” 

Amal: 
“Ik zit al op een vechtsport, 
dus ik weet al best veel.”

PS. Thijs staat niet op de foto: dat is Connor.

ROTS EN WATERTRAINING OP HET OVC

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR ALMERE CHALLENGE: 

ALLE KINDEREN DOEN MEE
Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen en jongeren kunnen 
deelnemen aan Sport & Cultuur, maar niet elke ouder kan dit 
betalen. In Almere groeien meer dan 7.000 kinderen op in armoede. 
Deze kinderen hebben recht op financiële ondersteuning van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. 

Toch vragen niet alle kinderen of hun ouders die ondersteuning ook 
daadwerkelijk aan. Een reden voor het Jeugdfonds om aan de noodbel 
te trekken en een challenge te ontwikkelen die het Jeugdfonds 
zichtbaar maakt voor alle kinderen en ouders in Almere. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere daagt alle tussenpersonen die 
professioneel betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing 
van het kind uit om aan de slag te gaan met de challenge: Alle kinderen 
doen mee. Elke stap naar meer bereik van kinderen en jongeren telt en 
wordt beloond: een voltooide groep challenges wordt beloond met een 
topprestatiebadge. Deze badge gaat zichtbaar op de buitenmuur van 
de OVC bevestigd worden. 

Tijdens de inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst van maandag 
21 november in het Topsportcentrum heeft het Oostvaarders College 
deze topprestatiebadge ontvangen uit handen van wethouder Froukje 
de Jonge. Op het OVC zijn alle LO- docenten ambassadeur van het 
Jeugd Sport & Cultuur fonds. Daardoor kunnen leerlingen en ouders 

laagdrempelig een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Leerlingen 
kunnen gewoon langs lopen bij hun mentor of LO-docent met de vraag 
of ze hieraan kunnen meedoen. 

Meer informatie op: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Namens het LO-team,
Mark Brands
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OVC 30 JAAR:  
HET WAS EEN FEEST OM NOOIT TE VERGETEN!
Zaterdag 29 oktober hebben onze oud-leerlingen en (oud)medewerkers 
een grandioos feest gehad om het 30-jarig bestaan van onze school te 
vieren. De reacties waren overweldigend en menigeen heeft iemand na 
jaren weer eens kunnen ontmoeten.

Om 13.00 uur stonden de eerste oud-collega’s voor de deur om deel te 
nemen aan onze reünie. Al snel stroomde de aula en daarna de school 
vol met enthousiaste (oud)-collega’s en oud-leerlingen. Voor velen kon je 
werkelijk geen twee stappen zetten of je kon hernieuwde kennismaken 
met je oud-leerlingen en mooie gesprekken voeren. Een oud-collega 
Engels was uit Texas overgevlogen en een aantal leerlingen waren vanuit 
het buitenland weer in Almere voor de reünie. We schatten het aantal 
aanwezigen tussen de 1500 en 2000!

Terug in de klas en oude schoolband
De lessen en activiteiten in de klas werden druk bezocht. In sommige 
gevallen moesten onze docenten twee lokalen tegelijkertijd gebruiken. 
We hebben weer kunnen genieten van de docentenband en collega’s en 
oud-leerlingen hebben samen tot het einde van de avond gedanst.

We kijken terug op een geweldig geslaagd feest en dat komt ook 
doordat wij op het OVC 30 jaar lang het verschil maken, elke dag weer. 
We hebben die dag gezien wat een geweldige OVC-familie we met z’n 
allen zijn.

Feest voor huidige leerlingen op 19 juli
Als het goed is, heeft elke leerling een feestelijke bidon van de mentor 
ontvangen. Maar dat is niet alles: aan het einde van het schooljaar 
organiseren wij een feest speciaal voor alle huidige leerlingen.

Omdat tijdvak 2 van het examen verlengd wordt en we alle leerlingen 
de mogelijkheid willen geven om mee te doen, hebben we een nieuwe 
datum voor het feest geprikt. Dit wordt 19 juli. Als je als leerling graag 
meedenkt over de organisatie van het feest of een leuk idee hiervoor 
hebt, kun je contact met ons opnemen.

Namens de feestcommissie,
Richard Foley, assistent afdelingsleider havo onderbouw
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KERST IN KLAS 1V2P

Kerstfeest vieren wij met elkaar, 
Dat doen wij dan ook ieder jaar, 
Heel gezellig met het hele gezin, 

Dan heb ik het heel erg naar mijn zin, 

Vaak gaan wij dan naar Friesland toe, 
Aan het einde ben ik dan toch vaak wel moe, 

Al die pakketjes onder de boom, 
Het lijkt dan wel een mooie droom, 

Over een paar weken is het al het nieuwe jaar, 
Tip: vuurwerk is nu een groot gevaar. 

 Aron  

Wat betekent kerst voor mij?
Dan ben ik nog niet vrij.

Want ik heb twee jonge katten,
Die graag de kerstballen uit de boom jatten.

Ze springen in het rond,
En toen lag de kerstboom op de grond.

Dan beginnen we tegen ze te schreeuwen,
En dan lopen ze ons alleen maar aan te geeuwen.

Ze rollebollen op de grond,
En de takken vliegen in het rond.

Alle versiering in duizend stukken,
En daarna gaan ze weer heerlijk in hun mandje 

liggen tukken.

Kerst is dus veel werk voor ons,
Want het enige wat we horen is gebons.

Sterre Teunissen

Bij kerst is iedereen blij, 
dat betekent veel voor mij. 

Bij het haardvuur met chocolademelk en een 
warme deken, 

en een film die we al heel vaak hebben bekeken. 
overal lichtjes en kaarsjes die de kamer vullen. 

We hebben dan ook wat om te smullen.

Mijn kerst verhaal 
 

Ik vind kerst heel erg leuk. Ik, mijn broer en mijn ouders doen altijd met kerst 
een diner. We gaan dan altijd lootjes trekken en dan hebben we de kans uit 

voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht of toetje. 

Dit jaar heb ik het hoofdgerecht. We krijgen altijd na het diner leuke kadootjes 
en meestal blijven we dan met elkaar aan tafel kletsen. Meestal nodigen we de vriend
van mijn vader uit. Ik vind het fijn dat we ook hem uitnodigen, omdat hij  het niet zo 

breed heeft en dat hij dan toch een leuke kerst kan hebben met zijn beste vriend 
(mijn vader). Dit was mijn kerstverhaal.

Robin



NIEUWSBRIEF OVCONTACT DECEMBER 2022   |  8

Wie op het Oostvaarders College bij de aula het eerste trappenhuis 
ingaat, zal een kleurige trap opvallen. De school heeft tijdens de 
herfstvakantie de trap laten schilderen in regenboogkleuren om zo 
uiting te geven aan het openbare karakter van de school en de wens 
dat leerlingen en medewerkers allemaal zichzelf mogen zijn.

De regenboog staat voor het respect dat wij voor de individuele keuzes 
van mensen moeten hebben. Het maakt dan niet uit welke religie je 
hebt of wat je gender, sekse of oriëntatie is. Op het OVC is gelukkig een 
cultuur waarin ruimte gegeven wordt aan verschillen. Iedereen mag er 
zijn. Echt respect ontstaat volgens de schoolleiding pas als je elkaar ook 
echt probeert te begrijpen. Daarvoor is een goede dialoog nodig en de 
schoolleiding hoopt, en merkt overigens, dat die dialoog mede door de 
regenboogtrap op gang gekomen is. Daar is zij dan ook zeer blij mee. 
School is bedoeld om met elkaar te leren en elkaar te steunen. Rector 
Mark Manders: “Uitwisseling van argumenten is de basis voor burger-
schap en intellectuele vorming op hbo en universiteit waarop het OVC 
de leerlingen voorbereidt.”. 

De jaarlijkse Paarse Vrijdag was ook weer een moment om aandacht te 
besteden aan veelkleurigheid. Veel medewerkers en leerlingen liepen op 
deze dag met paarse kleding, strikjes en veters rond. De leerlingen van de 
GSA, een internationaal netwerk van lgbt-jongeren, hadden een stand in 
de aula. Dit jaar deelden ze buttons uit, werden nagels paars geverfd en 

was er een heuse catwalk met modellen. Zij werden daarbij geassisteerd 
door het team van Static. Deze organisatie is al sinds het najaar tijdens 
pauzes actief op het OVC om met leerlingen te dansen en in gesprek te 
gaan. Dit alles vooral met de bedoeling na coronatijd jongeren positief te 
beïnvloeden en sociale vaardigheden te versterken. 

REGENBOOGTRAP

PAARSE VRIJDAG
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Op vrijdag 2 december werd - na de meest intensieve voorbereidings- 
periode ooit - de 22ste versie van de OVC Cross gelopen. Onder koude 
maar droge omstandigheden wisten uiteindelijk 461 lopers op goede 
wijze de finish te bereiken. Bijna 600 lopers hadden zich ingeschreven.

In zeven startvelden werden heel mooie prestaties en strijd geleverd.
Vooral bij de Jongens456 was er een behoorlijk niveau en wisten alle lopers 
binnen de gestelde limiet van 30 minuten de finish te halen van de pittige 
3700 meter. Als bijna vanouds presenteerde collega de heer Wiering zich 
weer als vertegenwoordiger van het personeel en moest slechts twee heel 
snelle mannen voor zich laten. Wederom een geweldige prestatie!

Lars Molenkamp uit 6V2 kon een unieke prestatie neerzetten in de school- 
historie door alle gelopen OVC Cross - jaren (alleen 2020 door Covid niet)  
te winnen. Maar helaas: er was nog zo’n uniek snelle loper van het Meridiaan 
en die wist Lars te verslaan. Ook een speciale vermelding voor Bas van 
Groenesteijn uit 6vwo. Hij liep wel 6 keer de OVC Cross en al deze jaren  
wist hij in de top 12 binnen te komen!

In de diverse klassementen deden onze leerlingen het weer bijzonder goed. 
Alleen het klassement van de jongens leerjaar 3 wisten we niet te winnen, 
dus mogen we weer met veel teams naar de finale van Olympic Moves  
te Papendal!

Naast de lopers hadden de BSM-leerlingen ook prima voorbereidend  
werk afgeleverd. Bijna foutloos gaat deze editie de boeken in met als leuke 
vermelding dat Malak el Boutahiri als BSM-leerling er in slaagde in de 
uitzending van TV Flevoland te komen. De heer Tanoesetiko, leerling- 
begeleider op het OVC, kwam foto’s maken waarvan er hier enkele  
worden gepubliceerd.

Namens de sectie LO en BSM, Marc van den Heuvel

UITWISSELING MET TURKIJE
Van 20 tot 26 november zijn onze 
OVC-leerlingen Tuana, Arda, 
Maaike, Leila, Ray en Alen met 
mevrouw Exel en mij mee geweest 
op reis voor het Erasmusproject 
Let’s Explore our Cultural Heritage 
with Technology and Art.
 
Wij hopen hiermee de verschillende leerlingen die we op reis nemen naar 
verschillende scholen in het buitenland tot wereldburger te maken, wetend 
dat de wereld niet overal hetzelfde is als in Nederland. 

Deze keer reisden we af naar Samsun, Turkije. Dit deden we met vijf 
scholen in totaal uit Roemenië, Litouwen, Italië, Nederland en natuurlijk 
Turkije zelf. Het bezoek bestond uit een rondleiding door de school, 
culturele optredens zoals traditionele dans en zang, bezoek aan 
verschillende kenmerkende bezienswaardigheden van het gebied en 
nog meer cultureel verrijkende activiteiten. 

De terugreis ging op zaterdag 26 november via transit Instanbul. 
De volgende, tevens laatste, reis in dit Erasmusproject staat in mei op 
de planning. Dan gaan we naar een school in Litouwen.

Tot slot alle lof voor mevrouw Exel die zich vele jaren op het OVC heeft 
ingezet voor internationalisering, maar nu van een welverdiend pensioen 
gaat genieten. 

Matthijs Ligthart, docent Wiskunde

DE 22E OVC CROSS!



ZATERDAG 4 FEBRUARIZATERDAG 4 FEBRUARI
10.00 – 13.00 UUR10.00 – 13.00 UUR


