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VOORWOORD

En weer zijn wij een schooljaar verder. Voor mijn gevoel vliegt de tijd vanaf het voorjaar tot de zomer. 
Of het door het mooier wordende weer komt, het samen werken richting overgang of examen… Ik weet het niet. 
Maar feit is dat de periode tussen voorjaarsvakantie en zomervakantie sneller lijkt te verlopen dan de rest 
van het jaar. 

Die uitslag van de examens was dit jaar wel erg 
spannend voor onze examenleerlingen. Wij 
hadden beloofd vanaf 14.00 uur te bellen, maar 
door een fout in de software van ons leerling- 
administratiesysteem liet de uitslag een aantal 
uur extra op zich wachten. Wat een stress moet 
dat geweest zijn voor u, uw kind en voor al die 
andere examenleerlingen in Nederland die met 
hetzelfde probleem kampten! Op school is door 
een grote ploeg mensen per leerling berekend of 
hij wel of niet geslaagd was. Want fouten konden 
wij ons hierin natuurlijk niet veroorloven. 
Inmiddels hebben wij een brief en een aardig-
heid gekregen van de softwareleverancier. Nu ja, 

wij waren vooral blij dat wij iedereen dezelfde 
middag hebben kunnen informeren. Voor havo 
verwachten wij op (ruim) 80% geslaagden uit te 
komen. Voor vwo denken wij rond de 87% uit te 
komen. Deze percentages zullen op of even 
boven het gemiddelde in de regio zijn, schat ik 
in. De niet-examenleerlingen van onze school 
wens ik toe dat zij hun overgangsbewijs weten 
te halen. 
 
In dit OVContact vindt u weer tal van activiteiten 
van het OVC. Van internationale uitwisselingen 
tot en met een debat met de raadsleden van de 
gemeente Almere en een gesprek met de 

burgemeester. Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik de 
rector mag zijn van een school waar zoveel 
mooie dingen gebeuren. En ik kijk uit naar een 
mooie vakantie. Die mooie vakantie wens ik ook 
u toe. Geniet en tot volgend schooljaar.

Mark Manders, rector

GESLAAGD! 
Op 14 juni konden de geslaagde 
leerlingen van HAVO en VWO 
onder het genot van een hapje 
en een drankje hun cijferlijst 
ophalen bij hun mentoren. 
Het was een gezellige bijeen-
komst waar de leerlingen 
werden gefeliciteerd door hun 
mentoren en docenten en zij 
ook konden overleggen over 
een eventuele herkansing. 
Op 1 juli a.s. vindt de feestelijke 
diploma-uitreiking voor het 
VWO plaats, op 2 juli die voor 
de HAVO.
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SPORTKLAS ALMERE CITY RUN

Zoals elk jaar doet de sportklas mee aan de 
Almere City Run. Deze vond 16 juni jl. plaats. De 
afstand waar de tweede- en derdejaars 
Sportklasleerlingen aan deelnamen is de 4 mijl, 
dit is 6,4 kilometer. Voorafgaand aan het 
evenement kon gesponsord worden voor het 
goede doel. Het ontvangen sponsorgeld is naar 
het KWF gegaan.

Namens de sportklasdocenten, 

Roy van der Klis, coördinator Sportklassen

Na een periode van 3 jaar uitwisselingen 
is de laatste afsluitende meeting afgelopen 
week op Sicilië geweest. Vanaf vrijdag 
14 juni zijn wij voor Nederland als 
projectpartner actief geweest om tot 
woensdag 19 juni nog de laatste 
opdrachten uit te voeren.

De vorige projectmeeting vond bij ons op 
school plaats, in de eerste week na de 
meivakantie en deze was volgens onze 
projectpartners een uiterst succesvolle. 
Almere als stad viel vooral in de smaak qua 
innovatie en duurzaamheid.

Het project onderzoekt mogelijkheden in 
verschillende Europese landen hoe je met 
ICT het onderwijs interactiever kunt maken, 
hoe je leerlingen kunt activeren in het 
onderwijs en hoe kun je leerlingen beter 
kunt motiveren. Het thema op onze school 
was ‘differentiatie en ICT&ALT’.

De leerlingen van de talentklas I AM die 
ook betrokken zijn bij dit project en de 
buitenlandse docenten op het Oostvaarders 
College hebben een workshop hololens 
en een workshop Augmented Reality 
kunnen volgen.

Samen met Letland, Portugal, België, Turkije, 
Italië en Polen zijn er na 3 jaar nog steeds 
inspirerende uitwisselingen van onderwijs 
ideeën gaande. 

Een aantal OVC-docenten hebben binnen 
deze groep ideeën uitstaan voor de 
toekomst. Er is contact tussen vaksecties 
over onder meer geïntegreerde grammatica 
en wiskunde, hetgeen ongetwijfeld tot 
nieuwe projecten zal leiden.

Hendrien Exel, UNESCO coördinator / I-coach

ERASMUSPROJECT  ICT & ALT

DE SCHAAKCLUB  

OOSTVAARDERS 

COLLEGE IS VAN START!

Schaak! Schaakmat! Vanaf april dit jaar is de 
Schaakclub Oostvaarders College officieel van 
start gegaan. Alle leerlingen die graag schaken 
of willen leren schaken zijn welkom op 
maandagmiddag van 14:20 tot 16:50 uur in 
het ruime lokaal 108. Hier geven de schaak-
trainers Hans en Bart schaaktraining met 
behulp van het smartboard en kunnen 
leerlingen vrij tegen elkaar spelen.

Op 24 juni jl. werd het schooltoernooi verdienste-
lijk gewonnen door Chris van den Berg (in het 
witte shirt op de foto), die in de finale Ryan 
Dorland wist te verslaan door steevast druk te 
blijven zetten op de tegenstander.

Ook het volgend schooljaar is de Schaakclub 
Oostvaarders College weer van de partij! Meld je 
aan via m.struik@ovc.asg.nl.

Martin Struik, Verbredingscoach
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NSRK 4V ROEIEN OP DE BOSBAAN

Vrijdag 31 mei was er een bijzondere activiteit voor de bovenbouw BSM 4V 
leerlingen. Na zes weken oefenen was er de deelname aan de Nederlandse 
Scholieren Roei Kampioenschappen op de mooie Bosbaan in Amsterdam. Tal 
van traditionele Gymnasia nemen net als wij elk jaar deel. Vooral bijzonder 
was de deelname op een vrije dag op vrijwillige basis van zowel leerlingen als 
docenten.

Inmiddels doen we al weer 12 jaar mee. Onze leerlingen doen vooral mee 
voor de ervaring en kennismaking met deze sport op een prachtige locatie. 
Ook het zelf sturen en de boot coachen tijdens het opvaren, startprocedure 
en de race is een belangrijke vaardigheid. We hadden mooi weer en een flinke 
wind in de buik. Aan de ene kant een voordeel maar er was ook beduidend 
meer golfslag. Een nieuw schoolrecord werd behaald met 2.06.43. En in de 
finale werden ze mooi derde! Ook werd er nog deelgenomen aan de 
Ergo Team Challenge, een 2 kilometer op de ergometer die zo snel mogelijk 
als estafette team moest worden afgelegd. Ook hier een mooi resultaat, e
en 3e tijd!

Al met al weer een prima afsluiting van dit sportoriëntatie onderdeel (SOK) 
voor BSM. Speciale dank aan onze geweldige instructeurs van studenten-
vereniging Argon onder leiding van onze eigen Nicole van der Land en ook 
aan subsidie verstrekker de Schoor!

Marc van den Heuvel, Coördinator BSM

UITWISSELING SHANGHAI CHINA – 
OVC ALMERE 
 
Duurzaamheid, re- en upcycling staan centraal in het  
uitwisselingsproject OVC - Shanghai China

Van 1 tot en met 11 april hebben 20 leerlingen en 2 begeleiders  
uit Shanghai onze school bezocht.Samen met onze 24 Nederlandse 
uitwisselingsleerlingen, tevens gastgezinnen, hebben zij deelgeno-
men aan schoolactiviteiten, lessen bezocht, culturele uitstapjes 
gemaakt naar bijvoorbeeld het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 
Een inspiratiebezoek aan het nieuwe Upcycling Centrum Almere 
was ook onderdeel van dit programma.

De indrukken, impressies en impact was te zien op de presentatie-
posters die zij hebben gemaakt in onze Mediatheek.  
De indrukwekkende en creatieve designlampen die de leerlingen 
hebben gemaakt van afvalmaterialen zijn tentoongesteld in onze 
personeelskamer en onze onafhankelijk medewerkers konden  
via een lijst hun stem uitbrengen op een van de lampen. 
In april 2020 zullen onze 24 uitwisselingsleerlingen een  
tegenbezoek brengen aan deze school in Shanghai.

De winnende upcycling design lamp.

EXTRA WERKTIJD VOOR LEERLINGEN

In de nieuwe cao zijn VO-scholen verplicht om tijd te nemen samen na te denken over schoolontwikkeling. Daar de overheid hier geen vergoeding 
tegenover stelt, gaat deze tijd ten koste van lestijd. Dat vinden wij zonde en wij hebben nagedacht over een manier waarop het geen verloren tijd is 
voor leerlingen.  Wij zijn gekomen tot het volgende besluit. Komend schooljaar zijn er zeven schoolontwikkeldagen ingepland. Zes van deze dagen 
gaan vooraf aan de toets-/presentatieweken. Leerlingen hebben dan lesvrij. Als zij geen achterstanden hebben kunnen zij de tijd gebruiken om te 
leren voor toetsen, presentaties voor te bereiden, vragen te stellen aan docenten bij daarvoor ingerichte vragenuurtjes, of hebben zij, als zij helemaal 
bij zijn en alles begrijpen, gewoon vrij.  Door de tijd voorafgaand aan de drie toets-/presentatieweken in te plannen, hopen wij een manier gevonden 
te hebben waardoor het ook nuttige tijd is voor uw kind.

Mark Manders, Rector

Een primeur voor het OVC: Timo Beerman en Lisan ten Hove, allebei leerlingen uit 
5 VWO, hebben vervroegd Centraal Examen gedaan in één vak. 
Timo deed examen Duits en behaalde het eindcijfer 9. Lisan deed examen 
wiskunde B en behaalde het eindcijfer 10. 
Doordat zij vervroegd examen hebben gedaan, hebben zij volgend jaar in 6 VWO 
meer tijd voor hun extra vak(ken). 
Een prachtige prestatie van Timo en Lisan, waar we hen van harte mee feliciteren.

TOP
PRESTATIE!
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Na ons bezoek aan Portugal in maart 2019 was nu onze school aan de beurt om een inspirerend programma 
aan te bieden in het kader van culturele en werelderfgoederen. Gedurende een week hebben leerlingen en 
docenten onderzoek gedaan, activiteiten verricht en samengewerkt in het door Europa gefinancierde Erasmus-
project Surfing Our Roots.

SURFING 
OUR 

ROOTS

Bezoek aan het Erfgoedhuis in Almere Buiten

Hier wordt samengewerkt door onze leerlingen in het Enkhuizer-
museum. Veel vraag was er hier voor werken bij de smid, waarbij 
deze Portugese leerling zelf het ijzer mocht smeden!

Bij de touwslager mag natuurlijk touwtje springen niet ontbreken.

De deelnemende scholen uit Turkije (Hatay en Çorum), Litouwen, 
Griekenland en Portugal hebben in deze week samen met onze 
leerlingen van de talentklas IAM en docenten een bezoek gebracht aan 
Amsterdam, Almere, Lauwersoog, de Waddenzee, Pieterburen, 
Enkhuizen, Bataviahaven en de Oostvaardersplassen. 

Werelderfgoed: de Waddenzee (hier uitleg door de Natuurschool)

De leerlingen verbleven in gastgezinnen van onze school. Hierdoor zijn 
ook de communicatievaardigheden versterkt en is er meer begrip 
ontstaan tussen de verschillende culturen en identiteiten.

Hendrien Exel, UNESCO coördinator / I-coach

YOUNG IMPACT CELEBRATION AHOY, ROTTERDAM

De leerlingen van de talentklas I AM leerjaar 1 
en leerjaar 2 zijn de afgelopen maanden in actie 
gekomen voor iets wat zij belangrijk vinden en 
zij hebben hiermee de wereld een beetje mooier 
gemaakt. Dat vinden wij geweldig en met hun 
impact hebben zij een ticket verdiend voor de 
Young Impact Celebration dat op woendag 12 
juni 2019 in Ahoy Rotterdam werd gehouden! 
Dit is het afsluitende event van het Young 
Impact scholenprogramma waar de leerlingen 
van de talentklas IAM de afgelopen maanden 
mee bezig zijn geweest.

Zo waren er bijvoorbeeld leerlingen die samen 
met bewoners van Zorgcentrum Buitenhaeghe 

koekjes hebben gebakken en daarbij ook zelf 
afspraken hebben gemaakt en inkopen hebben 
gedaan.
 
 Op het event in de Ahoy werd samen met heel 
veel andere leerlingen, docenten én bekende 
artiesten het succes van de scholenacties 
gevierd. Inspirerende sprekers en artiesten zoals 
Famke Louise, Broederliefde, Tony Junior,  
Teske de Schepper, Rico Verhoeven, Nesim Najih, 
Maarten van der Weijden en Daniel Wedemeijer 
maakten onderdeel uit van de line-up.  
Ook werden op deze middag/avond voor  
de derde keer de Young Impact Awards 
uitgereikt.!
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WIE DURFT?

Dit is dappere Badr Faghloumi uit klas 1h5. Hij mocht tijdens de geslaagde science-excursie 
naar Dierenpark Amersfoort wel héél dichtbij de dieren komen. Op deze foto zie je hem met 
een echte vogelspin! Het is een vrouwtjesexemplaar, want de mannetjes laten zich niet graag 
aanraken. 

De dierenverzorger vertelde ook dat spinnenbloed niet kan stollen zoals mensenbloed. 
Aanraken doet onze dappere OVC’er dus heel voorzichtig, want als je de spin beschadigt, 
bloedt zij dood.

WIJZIGING MANAGEMENTSTRUCTUUR

Sinds dit schooljaar is het OVC een lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium. Met de afbouw van 
het vmbo is ook het aantal leerlingen afgenomen van 2400 naar 1750, waarmee het OVC ongeveer een kwart van 
alle havo/vwo leerlingen in Almere bedient. De daling van het aantal leerlingen maakt ook dat wij met een minder 
groot Management Team toekunnen. Wij hebben daarom besloten de conrectoren onderwijs, die dit schooljaar 
elders een baan als rector aanvaard hebben, niet te vervangen. De rector zal samen met de afdelingsleiders zorg 
dragen voor het richting geven aan goed onderwijs. Voor de dagelijkse gang van zaken m.b.t. absentie en orde & 
veiligheid zullen zij daarbij ondersteund worden door de nieuwe functionaris orde & veiligheid. De functie is nieuw, 
het gezicht is op het OVC zeer bekend. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat dhr. Scheffer deze functie zal gaan 
vervullen. Een nadere beschrijving van zijn taken wordt aan het begin van het volgende schooljaar verstrekt.

Mark Manders, rector

JONGERENDEBAT

In de raadzaal van het stadhuis debatteerde 
de Raad van Almere  vrijdag met jongeren uit 
de stad. Op de publieke tribune én in de stad 
deden andere jongeren mee via de Facebook 
livestream en #allydoetmee. Het evenement 
was georganiseerd door de raad in samenwer-
king met de Nationale Jeugd Raad (NJR) en 
de Almeerse Scholen Groep (ASG).

Training
‘s Morgens werden de jongeren getraind door 
NJR-begeleiders, ze genoten een lunch samen 
met de raadsleden en daarna ging het in de 
raadzaal goed los. De focus van de jeugd-

debaters lag op de voorzieningen voor jongeren 
in de stad en op de duurzaamheid. Voor beide 
onderwerpen brachten ze goede aandachts-
punten in, die de raadsleden mee kunnen 
nemen in hun werk.

Aardige man
Halverwege de middag verraste burgemeester 
Weerwind de jongeren met een bezoek. 
Hij sprak de aanwezigen kort toe, maar met de 
openhartige beantwoording van hun vragen 
stal hij hun harten.
De uitzending is nog te zien via Facebook/
jongerendebatalmere.nl

BEKNOPT JAARVERSLAG LEERLINGENRAAD 2018-2019

De leerlingenraad heeft dit jaar weer veel gedaan. We hebben een 
leerlingenplatform georganiseerd waarbij naast de leerlingenraad van 
het OVC er zes van andere ASG-scholen aanwezig waren. Ook hebben we 
een leerlingenraadstatuut opgesteld.

De leerlingenraad heeft dit jaar zeven reguliere vergaderingen en vijf 
overlegvergaderingen met de rector meneer Manders gehad. Ook waren er 
twee themavergaderingen  – een over het pizzapanel en een over het 
leerlingenplatform – en hebben we twee evenementen georganiseerd. We 
zijn ook naar de herfst- en lente-ALV van het LAKS geweest.

De rector heeft gemerkt dat we een goede vibe aan de school geven en bijdragen 
aan de kwaliteit. Dat blijkt wel: voor zijn master Public Management schreef 
Manders zijn thesis over de waarde van leerlingenparticipatie en hoe je die goed 
kunt organiseren op school. Zo is de studieruimte op de tweede verdieping 
volledig vernieuwd. Leerlingen kunnen daar nu weer gebruik van maken. Ook is 
er door ons een lijst met namen, vakken en e-mailadressen op het leerlingenpor-
taal gezet. Zo is het makkelijker om bepaalde docenten te kunnen bereiken.

We hebben ervoor gezorgd dat er voortaan een leerling zitting heeft in de 
sollicitatiecommissie. Larissa heeft dit mee mogen maken. Ze heeft het 
gevoel dat er echt naar haar mening geluisterd wordt, waar wij natuurlijk erg 
blij mee zijn.

Pizzapanel
Dit jaar is het eerste pizzapanel georganiseerd. Hierbij werden ca. dertig 
leerlingen uitgenodigd om te praten over bepaalde onderwerpen betreffende 
onze school terwijl er pizza gegeten werd. 
De van tevoren bedachte onderwerpen waren: 
motivatie, communicatie tussen leerlingen en 
de leerlingenraad, loopbaanoriëntatie, studie-
ruimte en contact met docenten. De aanwezige 
leerlingen waren erg enthousiast en bespraken 
veel. Deze bespreking is genotuleerd en het 
volledige verslag is te vinden op It’s Learning.

Faisane Ruijne, secretaris 2018/2019


