De school
Geschiedenis
In de dertiger jaren ontstonden openluchtscholen voor het zieke kind. Dit waren scholen met extra
voorzieningen, waaronder de mogelijkheid om buiten les te geven.
Vanuit de gedachte dat dit schoolconcept ook goed zou zijn voor gezonde kinderen zijn de twee
Openluchtscholen voor het Gezonde Kind in Amsterdam ontstaan.
Conform dit schoolconcept hebben beide Openluchtscholen mogelijkheden om de kinderen buiten te
laten werken. De Eerste Openluchtschool is gebouwd in 1930 en de Tweede Openluchtschool in
1950. Ze vormen samen de Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde Kind. Hierna te noemen:
Stichting Openluchtscholen.

Schoolgebouw
De Tweede Openluchtschool staat op een prachtige groene plek in de dokzone van de Zuidas in het
stadsdeel Zuid. De school is goed bereikbaar, zowel met de fiets, het openbaar vervoer als met de
auto. De huidige locatie dateert uit 1992. Het gebouw is gelijkvloers, ruim en licht van opzet met
twee centrale hallen. Daaromheen liggen de negen klaslokalen. In de zomer van 2017 is er een
interne verbouwing geweest, ook is er een stuk aangebouwd. De lokalen van de groep 3 t/m 7 zijn
vergroot, er is meer licht in de lokalen gecreëerd door glazen wanden in de lokalen met zicht naar de
centrale hal, die vergroot is. In de centrale hal zijn meerdere werkplekken gecreëerd. In het oude
speellokaal is een multifunctionele ruimte gekomen waar de bibliotheek en een
handvaardigheidruimte is. De wand van deze ruimte kan nog steeds open, waardoor de
multifunctionele ruimte bij de centrale hal getrokken kan worden. Op deze manier ontstaat een
mooie grote ruimte, die bij allerlei festiviteiten benut wordt. In de nieuwbouw zijn meerdere ruimtes
waar in klein of groot verband gewerkt kan worden. Ook zijn de administratie, de peuterspeelzaal
(waar de kinderen van groep 1/2 gymnastiek- en spellessen krijgen) en het speellokaal in de
nieuwbouw gekomen met in het midden een patio. De peuterspeelzaal en het speellokaal worden
naschooltijd omgebouwd tot BSO. De groepen 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in de gymzaal van de
naastgelegen Geert Groote School.

Schoolgrootte
De school telt op 1 oktober 2018 234 leerlingen verdeeld over negen groepen. Er zijn drie heterogeen
samengestelde kleutergroepen en van de groepen 3 t/m 8 zijn er elk één.

Neutraal bijzondere school
De Openluchtscholen zijn neutraal bijzondere basisscholen. Neutraal wil zeggen dat de scholen geen
religieuze basis hebben. Bijzonder wil zeggen, dat het schoolbestuur van beide scholen tevens het
bevoegd gezag vormt.
Dit schoolbestuur wordt gevormd door de ouders van leerlingen. Binnen het bestuur wordt gestreefd
naar een gelijke vertegenwoordiging van ouders van de Eerste en de Tweede Openluchtschool. Het
bestuur hoeft niet alleen uit ouders te bestaan, het kan voorkomen dat er ook derden in het bestuur
zitting hebben. De bestuursleden hebben een zittingstermijn van drie jaar die verlengd kan worden.
De Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde Kind vormt samen met een tiental andere
eenpitters (zelfstandige scholen) uit Amsterdam-Zuid en Centrum de federatie BOVO. Samen hebben
we een adviseur passend onderwijs in dienst. Ook komen directie en IB-ers regelmatig bij elkaar voor
overleg, training en het delen van informatie op onderwijsgebied.

