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VOORWOORD

Fijn dat u het OVContact leest! Het toont uw betrokkenheid bij de school en er staat gewoon veel belangrijke 
informatie in. Wat mij opviel, was alle aandacht die uitgaat naar groepsbinding. Het kamp Terschelling voor 
eindexamenleerlingen en de Sova - dag voor de eerstejaars zijn hier voorbeelden van. Het is daarbij goed te 
weten dat alle leerjaren dit schooljaar gestart zijn met sociale activiteiten. Dat doen wij niet zomaar. 

Om goed te kunnen functioneren in de 
vaklessen is het superbelangrijk dat uw kind zich 
veilig en op zijn/haar plek voelt in de klas. Dat 
gaat in een aantal fases- ik zal u niet vermoeien 
met de wetenschappelijke termen - die normaal 
gesproken zo tot de herfstvakantie duren. 
Daarna is een groep doorgaans min of meer 
stabiel. Natuurlijk blijven wij er wel aandacht 
voor hebben, maar de spannendste fase in 
groepsvormingsprocessen is dan wel verlopen. 
Hier na de afgelopen coronajaren veel aandacht 
aan besteden vinden wij belangrijk. Doordat de 
school  in de afgelopen jaren dan weer open, 
dan weer dicht en dan weer half open was, 

startten de groepsvormingsprocessen iedere 
keer opnieuw en bleef het onrustig. Wij hopen 
nu een goede basis gelegd te hebben. Nu ook  
maar hopen dat corona niet wederom roet in 
het eten gooit.

Tot slot. Ik ben er wat vroeg bij, maar ik heb 
liever dat u het van mij hoort dan via via.  
Per 1 januari 2023 heb ik een nieuwe baan 
aanvaard als rector-bestuurder van het  
Baarnsch Lyceum. In mijn laatste OVContact 
voor de kerst zal ik aangeven wie welke  
taken van mij over zal nemen tot een nieuwe 
opvolger gevonden is. 

Op dit moment maken wij hiervoor de laatste 
details op orde. Ook zal ik dan even stil staan bij 
mijn periode aan het OVC. Maar zover is het 
nog niet, voorlopig ben ik nog niet weg.

Mark Manders, rector

JUNIOR CHALLENGE SCHOLIERENTRIATHLON
OVC opnieuw Nederlands Kampioen! Op 8 september was al weer het eerste grote sportevenement met brede 

deelname vanuit onze school. Zestig leerlingen van de sportklas leerjaar 2, 
34 bovenbouwleerlingen met het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschap-
pij) in hun pakket plus nog vier reguliere bovenbouwleerlingen waren van 
de partij bij de Junior Challenge in Almere. Daarnaast waren er ook weer 
twee docenten Lichamelijke Opvoeding die samen met de leerlingen deze 
uitdaging aangingen om op sportieve wijze de finish te halen.

Kijkend naar de uitslagen waren er weer prachtige resultaten te zien bij de 
wedstrijdatleten. Dit zijn leerlingen die op triatlon zitten en deze sport op 
hoog niveau uitvoeren. Noemenswaardig zijn bijvoorbeeld de resultaten 
van Björn Engel (zie foto). Hij werd Nederlands kampioen onder de 16 jaar. 
Ook Senna Plasschaert had weer een mooi resultaat. Hij verwierf de tweede 
plaats voor de categorie boven 16 jaar. Verder zijn vermeldenswaard:  
Vera Vinié, Linh Ho, Kayno le en Michael Kroese.

Uiteindelijk was het met alle sportieve leerlingen geen echte verrassing dat 
de wisselbeker op het OVC mocht blijven. Het Oostvaarders College is 
opnieuw Nederlands Kampioen Junior Challenge!

Namens de LO-sectie,
Marc van den Heuvel, docent LO/BSM
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ERASMUSPLUS UITWISSELING
NAAR ROEMENIË 
“Let’s Explore our Cultural Heritage with Technology and Art”  
Partnerscholen: Turkije, Roemenië, Litouwen, Italië (Sicilië), Nederland  

Nadat de partnerscholen binnen dit Erasmusproject bij ons op 
uitwisseling zijn geweest vlak voor de zomervakantie, was het nu 
weer onze beurt om te gaan reizen. Alles is uitstekend verlopen en 
bovenal hebben we enorm genoten van alle indrukken en ervaringen. 

Zondag 18 september ben ik samen met docent en begeleider Matthijs 
Ligthart vertrokken vanaf Schiphol via een overstap in Wenen naar 
Roemenië, Iasi, met zes leerlingen. Zaterdagavond 24 september 
wederom via Wenen terug naar Schiphol. 
 
De leerlingen die meegingen waren: Khadija Ghalibe (4V1),  
Younes El Hajiaoui (3G1P), Hidde Peet (3A1P), Bart Roze (3H1),  
Demi Santing (4V3) en Bryan Tran (3A1) 

De partnerschool die we bezochten heeft een voor ons wat  
onuitsprekelijke naam: 
Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu. Voor wie goed leest,  
dit is een gymnasium.
  

Diverse activiteiten werden weer ondernomen zoals een openings- 
ceremonie met traditonele Roemeense kleding en muziek, het 
schilderen van de hal van de school met traditionele beelden van de 
partnerscholen (wij kozen voor grachtenhuisjes, zie foto), workshops 
voor studenten, een dagtrip naar Cucuteni, waar docenten en 
studenten op traditionele Moldavische wijze konden pottenbakken en 
koken en we een bezoek brachten aan het archeologisch museum.  
Ook kregen we een begeleide tour door Iasi en omgeving met onder 
meer zicht op kathedralen en kloosters. De slotceremonie bestond uit 
een presentatie van de scholen met de opbrengsten van de uitwisse-
ling, waaronder de beschilderde muren.
  
De volgende uitwisseling met zes leerlingen in het kader van dit  
project staat gepland naar Turkije/Samsun van 20 november t/m  
26 november 2022. 
 
Hendrien Exel, coördinator internationalisering 



NIEUWSBRIEF OVCONTACT OKTOBER 2022  |  3

Omdat de leerlingen van de bovenbouw vorig jaar vanwege corona niet 
op buitenlandse reis konden, was het hoog tijd om voor hen een 
inhaalslag te bedenken. Vanuit de landelijke NPO-regeling (Nationaal 
Programma Onderwijs)  werd geld vrijgemaakt voor een kamp op 
Terschelling aan het begin van het examenjaar. De leerlingen hebben 
uiteraard genoten van het eiland, de gezamenlijke activiteiten en het 
prachtige weer. 

KAMP 
TERSCHELLING

Op zaterdag 29 oktober 2022 wordt er een reünie georganiseerd voor 
alle oud-leerlingen en (oud-) medewerkers van het Oostvaarders 
College ter ere van ons 30-jarig bestaan. Deze uitnodiging wordt 
meegenomen in dit OVContact omdat er mogelijk ouders zijn die een 
kind hebben dat vroeger op het OVC heeft gezeten of iemand in de 
omgeving kennen voor wie dit interessant kan zijn. 

Op de reünie komen leerlingen en medewerkers uit het verleden van 
het Oostvaarders College weer bij elkaar. Er is een leuk programma 

samengesteld.We hopen dat u mee 
helpt om iedereen op de hoogte te 
brengen van de reünie, bijvoorbeeld 
door dit bericht te delen op social 
media en/of mensen te benaderen 
die bij ons op school hebben gezeten. 

Belangstellenden kunnen naar 
www.ovc30jaar.nl voor meer 
informatie en kaartverkoop.

OVC 30 JAAR!

De foto’s zijn gemaakt door de heer Rijnsburger, docent Wiskunde.
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DEUTSCHLAND PLUS 2022: EEN ONVERGETELIJKE 
REIS NAAR BERLIJN EN ZUID-DUITSLAND
Via mevrouw Voeten, docent Duits, hebben twee 6vwo-leerlingen een 
gratis studiereis naar Duitsland gewonnen. Dit is een jaarlijks door 
de Duitse overheid gefinancierde taalreis. Ellen Geusebroek en Vera 
Vinjé kregen een unieke gelegenheid om Duitsland van binnenuit te 
leren kennen. Hieronder een verslag van deze leerlingen.

Op de tweede dag in Duitsland, in Berlijn, beklommen we de 185 
traptreden in de Siegessäule. Het gouden beeld van de godin Victoria is 
daar te zien. Zij staat voor de overwinning, die wordt geïllustreerd door 
haar laurierkrans en vleugels. Iedereen ging op reis met een doel, 
sommigen om nieuwe mensen te ontmoeten, sommigen om nieuwe 
ervaringen op te doen en sommigen om zelfstandiger te worden. Of 
misschien allemaal. Maar iedereen in deze groep heeft iets overwonnen. 
Daarom is Victoria het perfecte symbool voor deze reis.

Droom die uitkomt
Op achttien juni komen we aan bij het Goethe-Instituut in Amsterdam. 
We gaan de groep, waar we drie weken mee gaan reizen, voor het eerst 
zien. Al na een paar weken ontmoeten we ze opnieuw, voor de poortjes 
van het treinstation, waar straks de trein naar Berlijn vertrekt. Op dit 
moment hebben we al vijf maanden gewacht, alleen naar Duitsland 
gaan is een droom die uitkomt. 

Modern en historisch Berlijn
In Berlijn aangekomen zijn we al meteen overweldigd door de vele 
indrukken, maar na vier dagen in deze stad te zijn geweest, beseffen 
we hoe groot de stad werkelijk is. Telkens zien we steeds weer grote 
gebouwen, elke keer een klein stukje geschiedenis. Berlijn is een enorm 
moderne stad, maar ondertussen schijnt het verleden duidelijk door 
het dagelijkse leven.  Als we in een kristalhelder meer zwemmen, 
realiseren wij ons hoe hecht wij met deze mensen zijn geworden.  
We hebben ondertussen alle unieke karakters mogen leren kennen. 
Maar al snel nemen we afscheid en gaan we naar onze gastfamilies 
in Erlangen.

Hernieuwde waardering voor cultuur
Toen wij onze vrienden vertelden dat we in onze vakantie vrijwillig  
naar een Duitse school gingen, werden we even gek aangekeken. We 
hebben echter een hoop geleerd van de tijd op het Albert Schweitzer  
Gymnasium. We gingen naar school zonder stress, we leerden uit pure 
interesse. Samen met een groep anderen die ook nog eens geïnteres-
seerd waren in de Duitse taal en cultuur. Verder hebben we een hoop 
musea bezocht. Daar zagen we aan het begin enigszins tegenop, maar 
het bleek helemaal niet zo saai als verwacht. We kregen de mogelijk-
heid om in een uur of meer ons te verdiepen in een compleet nieuw 
onderwerp, zoals röntgen in het Siemens MedMuseum. Daardoor 
hadden we hernieuwde waardering voor cultuur. 

Kostbare momenten met vrienden
Ondertussen beginnen we Duitsland steeds meer te ontdekken.  
De cultuur, de geschiedenis maar ook de prachtige steden die Duitsland 
te bieden heeft. We gaan onder andere naar Nürnberg, Bamberg en 
Forchheim. Maar naast school, uitstapjes en de gastfamilies spreken we 
vaak nog in de vrije middagen en avonden af. Door de dagen heen 
worden wij steeds rijker, rijker aan herinneringen. Met de groep gaan we 
naar het meertje, maken we een kampvuur en spelen groepsspellen. Het 
zijn niet alleen de enorme gebeurtenissen die ons zijn bijgebleven, maar 
juist de kleine en ontzettend kostbare momenten. Wij gaan deze drie 
weken nooit vergeten, want wij hebben vrienden gemaakt voor het leven!

Wil jij dit ook wel?
Zit jij in 5vwo, ben jij wel redelijk goed in Duits - of ga jij dat dit jaar 
worden - en heb je zin in een onvergetelijke reis? Meld je dan even bij je 
docent Duits, mevrouw Voeten, of stuur ons een berichtje voor meer 
informatie. Verder is er dit jaar ook de geweldige optie voor 5vwo om 
naar Berlijn te gaan als buitenlandse reis. Wij raden jou dit zeker aan, 
want het is een stad waar altijd nog iets te ontdekken valt!

Ellen Geusebroek en Vera Vinjé, leerlingen uit 6V1
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HALLOWEENPARTY OP 4 NOVEMBER
Op vrijdag 4 november barst op het Oostvaarders College de Halloweenparty weer 
los. Dit feest is voor de onderbouw. Tevens hebben de leerlingen uit leerjaar 2 de 
mogelijkheid om een top 10 voor de muziek samen te stellen. De leerlingen kunnen 
hun favoriete nummers opgeven bij hun mentor. Onze conciërge, de heer Faber, zal 
op deze avond de DJ zijn. Heeft uw kind al een leuke outfit voor het feest? Hoe 
griezeliger hoe beter!
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GESLAAGDE SOVA-DAG 
EERSTEJAARS!
Donderdag 15 september hebben alle eerstejaars leerlingen met veel 
energie en positiviteit gewerkt aan teambuilding: door samenwerken, 
elkaar helpen plus aanmoedigen en omgaan met winst en verlies. Het 
doel was om de groepscohesie te bevorderen en elkaar beter te leren 
kennen.

Observatoren hebben de klassen geobserveerd en de bevindingen met de 
mentoren gedeeld om zo een goede basis te leggen voor het komend 
schooljaar.

Bovenbouwleerlingen waren deze dag onmisbaar! Hun goede uitleg en 
enthousiasme zorgden ervoor dat de leerlingen nog beter hun best deden. 
Er waren zelfs BSM-leerlingen die groepjes leerlingen begeleidden. Dat 
deden zij op een professionele en empathische wijze! Mentoren hadden een 
begeleidende rol, van waaruit zij hun klas konden observeren en motiveren. 
Bovenal stond deze dag in het teken van samen plezier maken. 
Voor de winnende klassen was er een taart.

Voor elke leerling een medaille, want op deze dag waren er alleen maar 
winnaars!

Namens de sectie,
Lilian Quant, docent Lichamelijke Opvoeding

1e plaats: klas 1A3

2e plaats: klas 1H1

3e plaats: klas 1V2P

De foto’s zijn gemaakt door Lilian Quant

WEEK TEGEN PESTEN 2022 

In de week van 26 t/m 30 september was er een landelijke Week 
Tegen Pesten. Ook het Oostvaarders College heeft in deze week de 
nodige activiteiten georganiseerd om pesten op school en in de klas 
te voorkomen.

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling een fijne plek heeft in de 
klas en op school. In de mentorlessen werd er aandacht besteed aan 
de Week Tegen Pesten. Waar mogelijk werd en wordt hier ook in de 
vaklessen algemene aandacht aan besteed. Samen zorg je immers 
voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en 
plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een 
positieve norm zet. In school hingen posters over dit thema te 
hangen en de mediatheek zorgde voor een leestafel.

Uiteraard is het belangrijk om het hele schooljaar aandacht te 
besteden aan het voorkomen van pestgedrag. Naast mentorlessen 
rond dit onderwerp en leerlingbegeleiding, helpen daarbij ook de 
trainingen die vanuit school worden aangeboden. Vanaf 3 oktober 
zijn er Oké op School - trainingen gestart: een faalangst-reductietrai-
ning, de psycho-fysieke training Rots en Water, de weerbaarheidstrai-
ning Vida met onze hond Jip als co-coach, en een SOVA-training 
gericht op sociale vaardigheden.

Nieuwsgierig wat jij/u kunt doen tegen pesten? 
Kijk eens op www.weektegenpesten.com 

GRAPJE!
MOET TOCH KUNNEN?

BERICHT UIT DE LEERLINGENRAAD

Het schooljaar is weer begonnen en daarmee is de leerlingenraad ook 
weer actief bezig. De leerlingenraad heeft nu een paar vergaderingen 
gehad en we zijn opzoek naar enthousiaste leerlingen die bij onze leuke 
en gezellige groep willen aansluiten. We zijn vooral op zoek naar 
onderbouwleerlingen die de school willen helpen verbeteren, maar 
bovenbouwleerlingen zijn ook altijd welkom! Als je geïnteresseerd bent, 
stuur dan een mailtje naar ovcleerlingenraad@gmail.com met jouw 
motivatiebrief. Jouw hulp en mening kunnen we altijd gebruiken! 
Leerlingen kunnen hun ideeën altijd met ons delen via onze insta-
gram: leerlingenraad_ovc. Verder wensen wij alle leerlingen van het 
OVC een goed schooljaar toe.

Anouk van den Berkt, secretaris leerlingenraad 
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VERBOUWINGEN OP SCHEMA
De ‘upgrade’ van het schoolgebouw vordert gestaag en op schema. 
Met een start in 2020 zijn we nu al zover dat de begane grond, de eerste 
verdieping en het grootste deel van de tweede verdieping een metamorfo-
se hebben ondergaan. Wanden, vloeren, plafonds, alles is vernieuwd.

Vanwege de reünie voor ons 30-jarig bestaan is de planning van de 
werkzaamheden op de tweede verdieping enigszins aangepast. Maar op dit 
moment treffen we al wel een geheel vernieuwde kunstgang aan met onder 
meer mooie, vrijwel geluidsdichte, muziekstudio’s waar leerlingen in kleine 
groepjes aan de slag kunnen. Zie foto.

De oude computerlokalen op de tweede verdieping krijgen een andere 
functie. Verder krijgen de onderwijsassistenten een aparte werkruimte vlak 
naast het lokaal waar zij vaak bezig zijn.

De gehele school zal eerdaags worden voorzien van fotopanelen waarop 
diverse activiteiten van leerlingen in beeld zijn gebracht. Dit zal de gangen 
verlevendigen en bijdragen aan een goede sfeer. Na de reünie van 29 
oktober wordt de zogeheten 220- gang leeggehaald. Dit is nu nog het enige 
oude, oorspronkelijke deel van het gebouw. Leuk voor de reünisten om nog 
even te zien hoe het vroeger was en hoe het nu wordt.

Het schooljaar is weer begonnen en we hopen dat uw kind(eren) weer 
met plezier aan het schooljaar is/zijn begonnen. Vóór de zomervakantie 
heeft u namens de ouderraad een enquête ontvangen. Er hebben 164 
mensen gereageerd op de enquête, waarvoor onze hartelijke dank. Hierin 
vroegen wij u of u bekend bent met de ouderraad en of u belangstelling 
heeft voor de thema-ouderavonden. Ook kon u interessante onderwer-
pen aandragen voor deze thema-avonden die twee keer per jaar worden 
georganiseerd. 

Belangrijke punten die naar voren zijn gekomen uit de enquête zijn o.a.
• 18% is niet bekend met de ouderraad op het OVC;
• 60% weet een beetje wat de ouderraad doet
• 50% weet hoe de ouderraad te bereiken is
• 70% heeft nog nooit een thema-ouderavond bezocht
• 60% vindt het wel prettig als er een thema-avond wordt georganiseerd. 

In de vergadering van oktober zal de enquête nog uitvoerig worden 
besproken en de reacties van u worden meegenomen. We gaan als 
ouderraad in ieder geval hiermee aan de slag.

Voor de nieuwe ouders/verzorgers op school laten wij nog even in het kort 
weten wat de ouderraad doet. De ouderraad komt elke maand bij elkaar en 
stellen ons op als klankbord voor zowel schoolleiding als voor de ouderge-
leding in de Medezeggenschapsraad. Wij vinden het belangrijk om te weten 
wat er leeft bij ouders en leerlingen: wat gaat er goed, wat zijn knelpunten, 
en welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Ouders zijn daarom 
van harte uitgenodigd om contact met de ouderraad op te nemen om 
aandachtspunten naar voren te brengen. U kunt contact met ons opnemen 
door een mail te sturen naar ouderraadovc@gmail.com.

Thema avond 15 november over verbinding en diversiteit
Op dinsdag 15 november organiseert de ouderraad weer een thema-avond 
voor u. We hebben hiervoor Mo Hersi uitgenodigd. Hij werd als comedian 
bekend als “The Messenger”, met zijn voettocht van 800 kilometer door 
Nederland. Hersi zet zich graag in voor meer verbinding en diversiteit in 
Nederland. “Hoe meer culturen met elkaar delen, hoe rijker we Nederland 

samen kunnen maken”. Begin november zult u voor deze avond een 
uitnodiging ontvangen. Op deze avond kunt u ook kennis maken met de 
ouderraad. We hopen u dan graag te ontmoeten op school voor meer 
verbinding met elkaar.

Namens de ouderraad,
Mirjam Harmsen, voorzitter Ouderraad OVC

BERICHT VANUIT DE OUDERRAAD

ACTUELE PLANKALENDER 
OP OUDERPORTAAL
Het gebeurt nog wel eens dat er data veranderen of bijkomen in de 
plankalender van het OVC. Tip: ga uit van de actuele, digitale versie 
op het ouderportaal. Ga hiervoor naar Ouder_leerling documenten > 
Organisatie> Jaarplanning. Printen en in de keuken hangen is dus op 
eigen risico! 
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OP ZOEK NAAR 
EEN GOEDE 

HAVO/VWO-SCHOOL? 

Maak kennis met het 

Oostvaarders College!

Voorlichtingsavond voor groep 

8 op donderdag 10 november 

Start 19.25 uur (inloop vanaf 

18.45 uur en eindtijd om 21.00 uur)

Workshops voor leerlingen en 

presentaties voor ouders

Van tevoren aanmelden op 

www.ovc.nl !


