
Kleinere klassen
Op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer 

(OSB) zitten de eerste twee jaar alle leerlingen 

bij elkaar in de klas, welk advies ze aan het 

eind van groep 8 ook kregen. Marco Braam, 

adjunct-directeur, vertelt waarom dat zo goed 

werkt: “Sommige leer lingen zijn sterk in de 

theorie en in verbanden leggen, andere gaan 

meteen aan de slag en zien eerder hoe je een 

opdracht het slimste kunt aanpakken.  

Leerlingen leren daardoor veel van elkaar,  

en ze zien ook dat iedereen op zijn eigen  

manier leert.” 

Om weer lekker op stoom te komen, zijn  

er nu kleinere klassen in het eerste leerjaar 

(24 in plaats van 28 leerlingen). Bij de inhaal-

lessen taal en rekenen zijn er groepjes van  

zeven leerlingen en een aantal brugklassers 

krijgt zelfs een-op-een-begeleiding, bijvoor-

beeld als ze na de basisschool nog wat extra 

begeleiding nodig hebben om het startniveau 

te halen. Voor alle leerlingen zijn er inhaaluren,  

waarvoor de eigen docenten een tandje  

bijzetten – de financiering komt van de NPO- 

gelden. “Onze leerlingen bepalen daarbij zélf 

wat ze precies nodig hebben, daar begeleiden 

we ze bij.” 

Happylessen
Daarnaast krijgen de OSB’ers dit jaar onder 

meer Happylessen. Daarbij gaat het om vragen

als ‘Wanneer ben je gelukkig of 

ongelukkig?’ en ’Wat is de invloed 

van wat je denkt en doet op hoe gelukkig je je 

voelt?’ Bij het project ‘De Tofste Klas’ gaat het 

om vertrouwen, in elkaar én in jezelf. Zo leer 

je hoe je zó kunt samenwerken dat je met je 

klasgenoten een fijne groep wordt.

Dat laatste gebeurt niet alleen ín de school, 

maar ook daarbuiten. Daarom krijgt bij de OSB 

ook het schoolplein een upgrade en kwamen 

er nieuwe basketbalpalen. Want tussen de les-

sen door lekker samen een potje basket ballen, 

dat hebben sommige leerlingen misschien 

nog wel het meeste gemist. Extra voordeel: 

daarna zit je weer fris en fruitig bij de inhaalles. 

Zoals Marco Braam zegt: “Als je goed in je 

vel zit, leer je makkelijker.”

Wat hebben onze leerlingen nodig om tot leren te komen?  
Dat is de vraag waar het op Open Schoolgemeenschap Bijlmer  
vooral om draait. Het antwoord zit niet alleen in kleinere klassen  
en extra inhaallessen. De leerlingen krijgen ook Happy lessen én er 
kwamen nieuwe basketbalpalen.

Als je goed  
in je vel zit, 

leer je  
makkelijker

Marco Braam
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