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ATLAS COLLEGE
De OSG West-Friesland is een school
van het Atlas College. Net als De
Copernicus SG en SG Newton in Hoorn,
SG De Triade in Edam en SG De Dijk in
Medemblik. De OSG West-Friesland is
een openbare scholengemeenschap.
Iedereen is welkom op onze school, je
mag hier zijn wie je bent.

Bij de OSG West-Friesland werk en leer
je voor vandaag en morgen, dat geldt
voor alle scholen van het Atlas College.
Maar er zijn ook verschillen. De ene
school is bijvoorbeeld groter dan de
andere, elke school heeft zijn eigen sfeer
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en de keuzemogelijkheden zijn anders.
Zo kun je op bepaalde scholen kiezen
voor het technasium en op andere voor
de sportklas of techniek. Er is dus altijd
een school die bij jou past.
Veel informatie over OSG
West-Friesland vind je op onze
website: osg.atlascollege.nl en op onze
social-media pagina’s.

osgwestfriesland
@osgwestfrieslandoffical

JE
TWEEDE
THUIS
Het is nogal wat, een school
kiezen. Het is belangrijk dat
je daar goed over nadenkt.
Maar waar let je op?

De plek, de sfeer, het aantal leerlingen,
de uitstapjes, de leraren of het gebouw?
Het speelt allemaal mee, maar uiteindelijk ga je toch vaak op je gevoel af.
Je brengt heel wat tijd door op school,
dus is het wel zo fijn dat jij je er thuis
voelt. Op de OSG West-Friesland
begrijpen we dat heel goed. We proberen
met z’n allen een fijne en veilige plek te

creëren, elke dag weer. Op de OSG kun
je zijn wie je bent. We geven elkaar de
ruimte en respecteren de ander.
Om dit te bereiken werken we samen
met leerlingen, ouders, leerlingmentoren,
leraren, conciërges en andere collega’s.
Gezamenlijk doen we er alles aan om
elke leerling aan een mooi diploma te
helpen. Maar minstens zo belangrijk:
we willen graag dat jij later met plezier

terugdenkt aan je tijd op de OSG.
We wensen je veel succes met het
kiezen van de juiste school. Je bent bij
ons ieder geval van harte welkom!
Peter Snoek
(Directeur OSG West-Friesland)
Bart Butter
(Afdelingsleider brugklassen)

EEN BIJZONDER THUIS
Een thuis met karakter
De afgelopen jaren is er hard gewerkt
om de OSG nog mooier te maken. Naast
ons monumentale oude hoofdgebouw
is een nieuwe vleugel verrezen en het
Bontekoegebouw werd volledig vernieuwd.
Het hoofdgebouw en het Bontekoegebouw
zijn nu met een loopbrug met elkaar
verbonden tot één geheel.

WEES
JEZELF
Ik ben wie ik ben
• Reinder (leerling 1A)
“Op de OSG hoef ik me niet anders voor te doen. Niemand
kijkt je gek aan of pest je omdat je anders bent. Ik heb een
roze tas en draag roze schoenen. Gewoon omdat ik dat
grappig vind. Ik ben blij dat iedereen je hier accepteert zoals
je bent. ‘Gewoon’ is ook zo saai.”

Welkom in de brugklas
Nieuwe school, nieuwe klasgenoten,
nieuwe vakken en nieuwe docenten.
Het is allemaal niet niks. Tijdens de
wenweken mag je rustig wennen. We
hebben er alle begrip voor als je dan nog
niet weet waar je precies moet zijn of
waar je terecht kunt met vragen.
De overstap van de basisschool naar de
middelbare school lijkt misschien groot,
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maar er zijn allerlei mensen die je hierbij
kunnen helpen. Niet alleen de docenten,
de conciërges, afdelingsleiders en
het ondersteunend personeel, maar
bijvoorbeeld ook het leerlingloket en de
leerlingmentoren (zie pagina 5).
We hebben voor de brugklasleerlingen een eigen aula. Hier zitten geen
leerlingen uit de bovenbouw, maar
alleen brugklassers. Er lopen wel

leerlingmentoren rond die je wegwijs
maken en aan wie je alles kunt vragen.
Als je eenmaal een paar weken op school
zit en je elkaar een beetje kent, ga je
samen twee dagen op brugklaskamp
naar Duinrell. Dan leer je elkaar écht
goed kennen en wordt je klas een hechte
groep. Natuurlijk zijn de leerlingmentoren
hier ook bij aanwezig.

LEERLINGMENTOREN
Elke brugklas heeft een aantal leerling
mentoren. Dit zijn leerlingen uit de boven
bouw (4e, 5e of 6e klas) die precies weten
hoe het werkt op de OSG. Zij helpen je met
het vinden van je lokaal, vragen hoe het met
je gaat en zijn bij alle brugklasactiviteiten
aanwezig. Zie het maar als een soort grote
broer of zus op de middelbare school.

Brugklassers weten me te vinden
• Menno (leerling V4D)

Ik heb de fietstocht ervoor over
• Rose (leerling 1B)
“In groep 7 was ik al naar de open dag van de OSG geweest.
Ik dacht dat leraren op de middelbare school streng zouden zijn,
maar dat is niet zo. Als je gewoon je best doet en aardig bent,
zijn ze ook aardig tegen jou. Wat ik fijn vind is dat je hier jezelf
kan zijn en dat je dat echt voelt, bijvoorbeeld met de Krachtige
Klas en Krachtige Leerling.
In het begin was het wel wennen met al die vakken en het
huiswerk. Daarom volg ik op school de cursus ‘Leren Leren’
zodat ik schoolwerk beter kan plannen en slimmer kan
studeren. Ik moet 45 minuten fietsen, maar dat heb ik ervoor
over om op de OSG te zitten. Ik doe nu de mavo/havo-brugklas
en wil straks graag naar de havo. Het gaat wel goed, dus ik
denk dat het wel gaat lukken.”

“Ik ben na een half jaar hier in de brugklas gekomen. Mijn zus zat
al langer op deze school en vertelde over de leuke dingen, zoals het
brugklaskamp. Dat ik heb ik niet gehad omdat ik later in de brugklas
kwam en dat vond ik jammer. Maar als je geluk hebt mag je als
leerlingmentor mee met de brugklassers naar Duinrell. Zo heb ik
het alsnog meegemaakt. Brugklassers kunnen met alles bij ons
terecht. Niet alleen op kamp, maar ook in de wandelgangen en de
klas. Ze praten vaak makkelijker tegen ons dan tegen hun mentor.
Wij zijn immers ook gewoon leerlingen hier. We zitten regelmatig
bij ‘onze brugklas’ in de les, dan kunnen brugklassers ter plekke
vragen stellen als ze dat willen.”

Ik ben zelf ook 12 jaar geweest
• Liesa (leerling V6C)
“Als je leerlingmentor wilt worden, geef je je op via de website. Je
krijgt dan een korte cursus, zodat je een beetje weet wat er van
je verwacht wordt. Het is heel leuk dat brugklassers je groeten
als ze je tegenkomen. Het komt wel eens voor dat kinderen met
een probleem bij ons komen dat we ze zelf niet kunnen oplossen.
Dan hebben we overleg met de mentor en sturen we ze door naar
iemand met de juiste kennis. Maar natuurlijk kunnen we regelmatig
wel raad geven. Meisjes vragen me sneller iets dan jongens en dat
herken ik wel uit de tijd dat ik zelf met de nodige vragen rondliep.”

KRACHTIGE KLAS VOL
KRACHTIGE LEERLINGEN
Tijdens de Krachtige Klas-lessen
maak je niet alleen kennis met
elkaar, je leert ook ‘hoe een
middelbare school werkt’.
Onder andere hoe je (op jouw
manier) het beste kunt studeren,
hoe je je agenda gebruikt en hoe
je een planning maakt.

Onze klas is écht onze klas
• Jessy (leering 1E)
“Als je hier op school komt ga je tijdens het mentoruur allerlei
spelletjes en opdrachten doen om iedereen uit de klas te leren
kennen. Tijdens het brugklaskamp in Duinrell ga je de hele dag met
elkaar om en maak je heel snel nieuwe vrienden. Je bouwt een
band op zodat je makkelijker met elkaar praat. We hebben ook een
groepsapp waarin we dingen aan elkaar kunnen vragen. In het begin
van de brugklas is dat handig. Bijvoorbeeld als je niet weet naar welk
lokaal je moet, maar ook als je iets niet snapt. Niet alles in de app is
serieus. Soms zet iemand een grappige tekst of een gek gifje in de
app, dan lachen we daar samen om.”

De Krachtige Klas is niet één klas. Het staat voor de manier waarop we met elkaar
omgaan op de OSG. Dat betekent dat we elkaar stimuleren en helpen, zodat we
samen beter presteren. Misschien wel beter dan je had gedacht! Dat kan alleen
door samen afspraken te maken en door met elkaar te praten over wie je bent.
Zo leer je elkaar beter kennen en ga je elkaar steeds meer waarderen. Dat begint in
de klas, maar ook buitenschoolse activiteiten, zoals samen BBQ’en, schaatsen en
zwemmen, zorgen ervoor dat je goed contact krijgt met je klasgenoten.
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Krachtige Leerling

Krachtige Groep

Krachtige Ouder

Hoe haal je belangrijke informatie
uit een grote tekst? Wat is de beste
manier om die woordjes voor Frans
in je hoofd te krijgen? Maar we
leren je ook hoe je huiswerk kunt
organiseren en hoe je de agenda
goed kunt gebruiken.

Elke klas is een Krachtige Groep.
Daarbij is het belangrijk dat je
elkaar leert kennen. Dit doen we
door allerlei leuke groepsactiviteiten en opdrachten. Iedereen
is uniek maar jullie hebben meer
gemeen dan je denkt.

Leren doe je op school, maar ook thuis.
Daarom betrekken wij ook je ouders of
verzorgers bij je middelbare schooltijd. In
workshops geven we je ouders handvatten
om jou zo goed mogelijk te begeleiden en te
ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het plannen
en organiseren van je schoolwerk. Daarnaast
geven we tips hoe ze kunnen helpen als je
bijvoorbeeld dyslectisch bent of juist meer
uitdaging nodig hebt.

Samen één doel
• Mark Fehling (brugklasmentor en coach)
“De driehoek van leerling, ouders en
school is een belangrijke pijler binnen
onze school. De een kan niet zonder
de ander. Voor leerlingen in de brugklas
is de overgang best spannend. Op de
basisschool zetten ouders hen nog af
en lopen ze mee naar binnen, maar hier
gebeurt dat niet meer. Daarnaast moeten
leerlingen naar verschillende lokalen
om lessen te volgen van steeds andere

leraren. Dat is nieuw en daarin proberen
wij ze als coaches, mentoren en leerlingmentoren wegwijs te maken.
Aan het begin van het jaar maken de
leerlingen een WhatsApp-groep aan
om met elkaar te communiceren. Naar
welk lokaal moeten we? Wat is het
huiswerk? Begrijp jij die vraag? Maar er
komen ook dingen aan bod die pubers
bezighouden. Dat moet je een beetje in
de gaten houden. Daarom zit er vaak een

leerlingmentor uit een hogere klas in
zo’n groepje.
Als coach/mentor heb ik twee keer
per jaar verwachtingsgesprekken met
leerlingen en ouders. Die bereiden
leerlingen zelf voor. Hoe gaat het?
Wat gaat goed en wat misschien iets
minder? En waar wil je aan werken
dit jaar? Op die manier houden we
elkaar op de hoogte en leren we
elkaar beter kennen.”

WAT KIES JIJ?
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Je kunt op de OSG West-Friesland alle
kanten op. Het plaatje hierboven laat
zien wat er allemaal te kiezen valt, op
basis van het advies van je basisschool.

Elke brugklasleerling kan wekelijks
twee uur van het rooster zelf invullen.
Je kunt dan kiezen uit Fast Lane
English (extra Engels) of TOP-uren
(TOP Creatief, TOP Sport of TOP Cultuur).
Ga je het technasium volgen, dan krijg
je vier uur Onderzoek & Ontwerpen
per week.
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Voor meer informatie:
• TOP-uren: pagina 9
• Fast Lane English: pagina’s 10 & 11
• Technasium: pagina’s 12 & 13
In het stroomschema op pagina 19
kun je zien welke mogelijkheden je
met mavo-, mavo-/havo-, havo-/vwo- of
vwo-adviezen bij ons op school hebt.

TOP-KLAS
IS TOP
Lesgeven zit in
mijn bloed
• Rosie Derksen (docent muziek)

Van alles proberen
• Anne (leerling 1C)
Ik heb gekozen voor de TOP-uren. Daar kun je verschillende dingen doen, zoals
muziek, gym, tekenen en drama. Per blok kijk je dan wat je wilt doen. Muziek
heb ik als eerste gedaan. Dat leek me leuk, want ik heb al sinds de basisschool
keyboard-les. Je gaat tijdens de muziek-TOP-klas aan de slag met een klassiek
popliedje en een track die in je playlist staat. Dat liedje ga je ook echt spelen voor
de klas. Wij hadden gekozen voor ‘We will rock you’ van Queen en ‘Bad guy’ van
Billie Eilish. Het volgende blok ga ik de OSG-show doen. Dan werken we naar een
optreden toe. Heel wat anders, maar dat is het leuke van TOP.

Als je kiest voor de TOP-klas, ga je twee uur per week crea
tief, cultureel of sportief aan de slag. Om de zes weken kies
je voor iets wat je zelf leuk vindt.

TOP Creatief

Met TOP creatief kun jij je creativiteit helemaal kwijt. Je gaat in zes
weken iets te geks maken, zoals een
spandoek of een film. We stimuleren
je om creatief te denken. Soms moet
je iets van een andere kant bekijken.
Waarom gooien we zoveel weg? Hoe
kunnen we afval hergebruiken? Wat
dacht je van een kunstwerk!?

TOP Cultuur

Dat cultuur snuiven leuk is, leer je
tijdens Top Cultuur. De ene keer
bezoek je een kunstenaar, een andere
keer speel je mee in een toneelstuk.

Wie wil jij zijn in Sneeuwwitje en de
zeven dwergen? De mopperende
dwerg, de knappe prins, de boze
heks of Sneeuwwitje zelf? Ontdek
hoe je verschillende karakters tot
leven brengt.

TOP Sport

Bewegen is niet alleen goed voor
je, maar het is vooral ook leuk.
Misschien zit je al op een sportvereniging en ben je benieuwd naar
andere sporten. Dan zit je bij TOP
Sport helemaal goed. Hier beoefen
je zes weken lang een sport.
Bijvoorbeeld judo, zelfverdediging,
golf, freerunning of turnen.

“Tijdens mijn eigen tijd op het voortgezet
onderwijs had ik muziek als eindexamenvak.
Mijn leraren waren echt heel tof, ik kon
altijd binnenlopen en muziek maken in de
studiootjes op school. Toen wist ik al dat
ik ook wilde lesgeven. Op een gegeven
moment kwam er een vacature vrij op de
OSG. Ik heb daarop gesolliciteerd en werk
hier nu twee jaar. Ik stimuleer leerlingen
om het muzieklokaal te gebruiken als
oefenruimte. Net zoals ik dat deed op
school. Lekker experimenteren met muziek.
Leerlingen die al langer bezig zijn met
muziek nodig ik uit om op te treden tijdens
het lenteconcert, het herfstconcert of de
culturele avond. We hebben een podium in
de aula waar leerlingen hun kunsten kunnen
vertonen.”

Natuurlijk zit er al Engels in je vak
kenpakket maar daarnaast kun je
kiezen voor Fast Lane English (FLE).
Dat zijn twee uur extra per week
waarin de Britse tradities, cultuur en
geschiedenis behandeld worden.
De lessen zijn helemaal in het Engels en er
komt geen studieboek aan te pas. Door op
een praktische manier dingen te doen leer je
spelenderwijs beter Engels spreken, lezen en
schrijven. Ook ga je veel Engelstalig toneel

doen. In het tweede jaar ga je zelfs acteren in
Robin Hood en in het derde jaar speel je in de
aula een toneelstuk van Shakespeare.

Cambridge-certificaat
In het vierde jaar Fast Lane English ga je een
officieel Cambridge-examen doen. Als je dat
haalt kun je op veel Engelstalige opleidingen in
het buitenland terecht. Ook in Nederland wordt
het Cambridge certificaat op verschillende
opleidingen gezien als een waardevolle
aanvulling op je middelbareschooldiploma.

Alles over Groot-Brittannië
• Daphne (leerling 1B)
“Dat je Fast Lane English kunt volgen op deze school was voor mij een
belangrijke reden om voor de OSG te kiezen. Het is echt een leuk vak.
Zo hebben we Poppies gemaakt die de Britten op 11 november tijdens
Remembrance Day dragen. Een Poppy is een klaproos die Britten dragen om
omgekomen landgenoten te herdenken. Het is soms ook best spannend.
Zo heb ik meegespeeld in een scène uit Little Red Riding Hood (Roodkapje).
Dan ga je samen met je groepje tien minuten oefenen en treed je op voor de
rest van de klas. Ik was de wolf.”
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When you love it,
you learn it
• Joanna Vervaat (docente FLE)
“Tijdens Fast Lane English (FLE) spreken
we alleen maar Engels, week in week
uit. Op die manier wordt het langzaam
maar zeker normaal om Engels met
elkaar te praten. Natuurlijk is het best
eng om je te uiten in een andere taal,
zeker in het begin.
We doen veel leuke dingen om steeds
beter te worden en meer zelfvertrouwen
te krijgen, zoals acteren, zingen en
dingen maken die met Groot-Brittannië
te maken hebben. Het is vooral belangrijk
dat het leuk is, want als je iets graag
doet is het makkelijker om het te goed
leren. We gaan ook elk jaar op reis naar
Groot-Brittannië.
Het eerste jaar reizen we naar
Canterbury waar leerlingen drie nachten
logeren bij gastgezinnen. Dan moet je
wel Engels praten. Het is de perfecte
manier om wat je geleerd hebt in de
praktijk te brengen.”

Let’s go!
Een belangrijk onderdeel van FLE zijn de reizen. Zo reis
je in de brugklas naar Canterbury, ga je in de 3e klas naar
een echte Britse kostschool en in de 4e klas reis je af naar
Schotland.

OP REIS
MET DE OSG
Op de OSG leer je de wereld om je heen
beter kennen. Ook als je niet voor FLE kiest,
ga je met de OSG op reis. De bestemmingen
verschillen per jaar, maar dat het leuk
wordt staat vast!

Parijs
Berlijn
Ieper
Londen
Wintersport
Rome (gymnasium)

SAMEN
ONDERZOEKEN
& ONTWERPEN
Leerlingen met minimaal een
havo-advies kunnen kiezen voor het
technasium. De OSG is de enige
school in de regio waar dat kan. Naast
de gewone vakken krijg je bij het
technasium het vak Onderzoeken &
Ontwerpen (O&O). Tijdens de lessen
van dit vak ga je aan de slag met
echte opdrachten van bedrijven en
instellingen’.
Zo hebben de technasiumleerlingen
de afgelopen jaren gewerkt aan
onder andere een ecotuin voor een
basisschool een en een slim toilet.
Het meest recente project is de
herinrichting van het stationsplein in
Hoorn. Wie weet stap jij straks uit de

trein en kom je ons ontwerp tegen!
Voor het technasium hoef je niet
super ‘technisch’ te zijn. Het is veel
belangrijker dat je graag samenwerkt
en het een uitdaging vindt om creatief
om te gaan met lastige vraagstukken.
Door onderzoeken en ontwerpen
kom je met je groep tot oplossingen
voor de opdracht. De ideeën die je
samen bedacht hebt, ga je als groep
presenteren aan de opdrachtgever.
Het zou zomaar kunnen dat
oplossingen die je in je groep
bedacht, ontworpen en gepresenteerd
hebt, overgenomen worden door
de opdrachtgever. Het is geweldig
als dat gebeurt!

Uitdaging? Kom maar op!
• Tika (leerling TA2A)
“Bedrijven of instellingen komen naar
ons toe met een vraag of probleem.
Dan gaan we eerst onderzoek doen en
werken we met deelopdrachten stap
voor stap naar een oplossing toe. Zo
was er een fabrikant van bakproducten
die een koekje wilde maken met ui erin,
omdat uien vaak weggegooid worden
in Nederland. Bij de koekjesopdracht
hebben we eerst gekeken welke ui
geschikt was. Uiteindelijk kwamen we
uit op sjalotjes omdat die zoet worden
als je ze lang kookt. Het eindresultaat
was een soort appeltaart, maar dan met
vulling van sjalotjes, kaneel en appel.
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Voor andere opdrachten maken we een
maquette of model om te laten zien
tijdens de presentatie.
Het leuke van het technasium is dat
je aan veel verschillende opdrachten
werkt. Zo hebben we ook een ecotuin
ontworpen voor een school en een toilet
dat poep en plas scheidt zodat die een
nuttige bestemming vinden. Heel iets
anders dan een koekje dus. Je gaat met
je groepje een dag op pad om inspiratie
op te doen. Bijvoorbeeld naar een
fabriek in bakproducten, een tuinier of
sanitair-fabrikant.”

Opdrachten uit de praktijk
• Herminda Vleems (coach technasium)
“Technasium is soms een verwarrende
naam omdat mensen denken dat je
dan vast iets met techniek doet. Maar
het is veel meer dan dat. Als school
krijgen we opdrachten vanuit de
maatschappij. Gemeentes en bedrijven
vinden het waardevol dat onze leerlingen
meedenken over een vraag die ze
hebben. Dat doen de leerlingen in
kleine groepjes. Vaak komen experts van
buitenaf langs op school om tussentijds
te kijken hoe het gaat. Ik mag ze tijdens
de lessen coachen terwijl ze onderzoek
doen, experimenteren, modellen maken

en de presentatie aan opdrachtgevers
voorbereiden.
Op dit moment denken we in de
brugklas na over de herinrichting van
het stationsplein in Hoorn. Tijdens
de inspiratie dag hebben we andere
stationspleinen bekeken en de leerlingen
hebben mensen op straat geïnterviewd
over wat zij belangrijk vinden aan een
stationsplein. Wie weet komen er straks
elementen van ons terug in het nieuwe
ontwerp.”

GYMNASIUM
Gymnasium op de OSG is meer dan alleen atheneum met Grieks
en Latijn. Het gaat niet alleen om het halen van een diploma met
een klassieke taal of misschien wel twee maar ook hoe je gevormd
wordt als mens en hoe je naar de wereld om je heen kijkt.
Bij ons op het gymnasium zul je
de grote invloed van de Grieken en
Romeinen uit de klassieke oudheid op
onze samenleving ontdekken. Wist je
bijvoorbeeld dat de democratie bedacht
is door de Grieken en dat de snelwegen
in feite een uitvinding zijn geweest van
de Romeinen?
Op het gymnasium leer je niet
alleen Grieks en Latijn, je duikt ook
in spannende mythen, je komt in
aanraking met helden en leert over de
klassieke cultuur. Het heeft dus ook veel
raakvlakken met het vak geschiedenis
en ook filosofie, een vak wat je bij ons al
vanaf de brugklas krijgt.
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Om jullie blik te verbreden gaan jullie
op het gymnasium vakoverstijgende
projecten doen om de invloed van de
Griekse en Romeinse cultuur op o.a.
andere talen, kunst en architectuur
te laten zien. Met die invloed maak je
niet alleen kennis in het vaklokaal maar
ook daarbuiten. In de brugklas ga je op
onderzoek in het Paleis op de Dam en
in Archeon. In de tweede volg je een
classic tour in de stadsschouwburg in
Amsterdam. In de vierde volgt een
grote reis naar Trier om de Romeinse
beschaving aldaar te ontdekken. Als klap
op de vuurpijl volgt er dan een grote reis
naar Rome in de vijfde. Genoeg om te
ontdekken dus!

Talen zijn mijn ding
• Charlie (leerling 1L)
“Toen ik in groep 7 en 8 tijdens de
masterclasses in aanraking kwam
met Grieks en Latijn vond ik het zo
interessant dat ik gymnasium wilde
doen. Ook andere talen vind ik leuk
omdat ik het heel snel oppik. Ik heb
echt een talenknobbel. Ik doe daarom
ook Fast Lane English.
Eerst dacht ik nog ‘wat moet ik met
Grieks en Latijn?’ Het zijn oude talen
en je krijgt alleen maar meer huiswerk.
Maar het is opvallend hoeveel woorden
we over de hele wereld nog gebruiken
uit die klassieke talen. Zo betekent ‘Rex’
koning en we kennen allemaal de T-Rex,
de koning van de dinosauriërs.”

OSG PLUS

Hier word ik
uitgedaagd
• Maaike (leerling 1L)

Sinds schooljaar 2012-2013 ontwikkelt OSG West-Friesland
talentbeleid. Ons talentbeleid is schoolbreed, voor leerlingen
uit mavo, havo en vwo. Daarnaast is er ook een programma
voor leerlingen uit groep 7 en 8.
Voor ons staat het welbevinden van
het kind voorop. Graag vormen we met
ouders, docenten, begeleiders en de
mentor samen een veilige kring om het
kind heen in de begeleiding. Een greep uit
ons huidige aanbod:

Groep 7 en 8

• OSG Masterclasses (onze slimmeriken
•

uit de bovenbouw geven les aan
slimmeriken uit groep 7/8)
Warme overdracht met ouders,
basisschool en leerling

Onderbouw

• individuele- of groepsprojecten van
Bureau Talent

• extra begeleiding dubbele versnellers
om hiaten weg te werken

• flexibel rooster in overleg in verband
met overprikkeling en/of verveling

• Extra aandacht voor executieve fucties,
leerstrategieën en mindset onder
begeleiding van een talentcoach

Bovenbouw

• OSG masterclass geven
• versneld examen in één
of meer vakken

• flexibel rooster
• Pre-University projecten van VU

Amsterdam of de Universiteit Leiden

Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen heeft onze school
als voorbeeldschool voor talentontwikkeling gefilmd voor hun site over
passend onderwijs. Tevens hebben wij de
Onderwijsprijs Noord-Holland gewonnen
voor ons talentbeleid. Twee gebeurtenissen die vertrouwen geven en waar
we trots op zijn.

“Ik voelde mij niet heel erg thuis op de
basisschool omdat ik daar niet werd
uitgedaagd. Ik deed daar al veel extra
taken op een hoger niveau. Daarom
heeft de basisschool in overleg met mijn
ouders en mij het aanmeldformulier
ingevuld voor de masterclasses van OSG
West-Friesland. Ik werd aangenomen
en ging in groep 7 en 8 masterclasses
volgen op de OSG.
Tijdens de masterclasses krijg je op
woensdag- en vrijdagochtend van
8.30 tot 11.10 uur les van (hoog)begaafde
leerlingen uit de bovenbouw. Ik heb elk
seizoen verschillende masterclasses
gevolgd. Bijvoorbeeld natuur- en
scheikunde, Photoshop en gymnasium.
Dat heeft mij geholpen om te kiezen voor
gymnasium. Nu doe ik OSG Plus, waar
ik ook extra taken op een hoger niveau
krijg. Ik hoef me dus niet te vervelen.”

De OSG vindt het belangrijk dat je je kunt uiten.
We helpen je daarom graag bij het (verder)
ontwikkelen van je creativiteit. Of dat nu bij
muziek, tekenen, handvaardigheid, Nederlands
of geschiedenis is. Creatief denken komt namelijk
altijd van pas! In de onderbouw krijg je muziek,
tekenen en handvaardigheid. Tekenen of hand
vaardigheid kun je bij ons ook kiezen als examen
vak. Ook kun je lid worden van de OSG-toneelclub
en misschien sta jij straks wel samen met andere
leerlingen te schitteren op het podium.

Op het podium
voel ik me thuis
• Elaine (leerling H4A)
“Vorig jaar hebben we een toneelstuk
opgevoerd dat is gebaseerd op de film ‘The
Wave’, in Schouwburg Het Park in Hoorn. Dit
jaar doen we een nieuw stuk, maar welk stuk
dat is, is nog geheim tot na de audities. Mijn
medespeelster Emma en ik hebben allebei
ervaring met toneel, want we zitten allebei
op een toneelschool. Maar dit is wel heel
anders. Je repeteert samen en zit tijdens de
optredens van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat op elkaars lip, omdat we twee shows per
dag doen. In eerste instantie komen alleen
leerlingen kijken, maar de laatste avond mag
iedereen komen. Ik leef helemaal op van het
applaus dat we krijgen!”

We doen echt audities
• Emma (leerling H4A)
“Als je het leuk vindt om op het toneel te
staan, schrijf je je in voor de toneelclub. Je
moet er wel echt voor gaan, want het kost
extra tijd. Met wel 50 andere leerlingen kom
je elke maandag na schooltijd naar lokaal 112.
Eerst leer je elkaar kennen en daarna ga je
repeteren voor de audities. Uit die 50 mensen
kan de helft maar meedoen, je moet dus wel
je beste beentje voor zetten. De mensen die
afvallen kunnen natuurlijk nog wel een rol
spelen bij de voorstelling. Bijvoorbeeld als
figurant of achter de schermen.”
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In lokaal 100 is de driehoek van leerling, ouders en
school heel belangrijk. Er is daarom nauw overleg
met ouders om dat in goede banen te leiden.

HELPENDE
HAND
• Anouk Groenland

en Nicolette Contze
(ondersteuningsteam lokaal 100)

“Lokaal 100 is een rustige plek voor
leerlingen die extra aandacht of hulp
nodig hebben. Dat heeft allerlei oorzaken:
faalangst, hoogbegaafdheid, ADHD,
dyslexie, dyscalculie, ziekte of een
lastige thuissituatie. Met de basisschool,
ouders, mentor en leerling kijken we
waar we ondersteuning kunnen geven
en of ondersteuning vanuit lokaal 100
nodig is. En anders gaan we samen met
leerling, ouders en mentoren op zoek
naar een andere manier die voor die
leerling werkt.
Het lokaal wordt van 8.15 tot 16.15 uur
bemenst door medewerkers van het
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ondersteuningsteam. Leerlingen met
toegang tot lokaal 100 lopen binnen om
verschillende redenen. Om medicatie
te halen, om even een time-out te
nemen gedurende de dag of om zonder
prikkels van buitenaf pauze te houden.
We hebben expertise op het gebied van
plannen en organiseren, leesstrategieën
en gedrag.
Het geeft voldoening dat leerlingen,
naarmate ze langer op deze school zitten,
zelfstandiger worden en hun eigen weg
vinden. Dan komen ze alleen nog af
en toe langs om gedag te zeggen.
Dat is mooi.”

Even rust
• Kevin (brugklas 1E)
“Ik ben vaak druk en heb daarom een
time-out pas die ik kan gebruiken om
even bij te komen in lokaal 100. Het is
fijn dat je weet dat je ergens terecht
kunt als je rust of advies nodig hebt.”

Home sweet home
• Jan Haker, Letty van der Wal

en Mélina Laclavère
(oud-leerlingen die nu docent zijn)

Het is bijzonder dat oud-leerlingen terugkomen naar
de OSG om er stage te lopen en te werken. Veel
oud-leerlingen voelen zich hier nog steeds thuis en
gaan niet meer weg. Dat zegt veel over deze school.
“Leerlingen krijgen hier veel vrijheid en dat geldt
ook voor docenten. Je mag je les zelf invullen,
zolang de einddoelen maar gehaald worden.
Als je merkt dat iets goed werkt, deel je dat met
collega’s zodat zij daar weer hun voordeel mee
kunnen doen. Als het een keertje fout gaat is dat
niet erg, daar leren we allemaal van. Het is fijn dat
de schoolleiding die ruimte geeft aan ons. Doordat
je hier als leerling hebt rondgelopen ken je de
weg en veel collega’s waar je vroeger les van hebt
gehad. Het voelt echt als thuiskomen.”

KOM JE OOK NAAR DE OSG?
Informatie aanmelden
OSG West-Friesland hoort bij het Atlas College. De aanmeldingsformulieren van het Atlas College sturen
we naar de basisscholen in de regio West-Friesland, dus ook naar jouw meester of juf. Je kunt je dan met
behulp van het formulier aanmelden. Schriftelijk of digitaal. Hebben je ouders of verzorgers vragen over de
aanmelding? Dan kunnen ze bellen met het Atlas Service Centrum: 0229-206020. Ook op de website van
het Atlas College is meer informatie te vinden over de aanmelding: www.atlascollege.nl.

vervolgopleiding
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havo of havo-vwo

minimaal vwo

*Keuze uit TOP of FLE.	Vanuit de mh-brugklas stroomt uw kind door naar mavo-2 of havo-2.
Vanuit de HV-brugklas stroomt uw kind door naar havo-2 of atheneum-2.

OSG West-Friesland
Bontekoestraat 3, 1623 LL Hoorn
Telefoon: (0229) 24 62 64
osgwestfriesland.atlascollege.nl
naardebrugklas.nl
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