
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de OSB 
 
 
Amsterdam, 14 augustus 2014  
 
Betreft: Start schooljaar 2014/2015 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat de leerlingen uitgerust en met veel goede zin weer op 
school komen. In het bijzonder de leerlingen die voor het eerst op school komen willen we van harte welkom 
heten. 
 
Start van het jaar 
Maandag 18 augustus en dinsdag 19 augustus:  

De docenten beginnen weer maar alle leerlingen zijn deze dagen vrij.  
Alleen 6vwo start met de onderzoeksweek voor NG en NT wel op maandag 18 augustus, 13.30 uur.  

Woensdag 20 augustus beginnende klassen die nieuw samengesteld zijn:  

Om 9 uur beginnen de 1
e
 klassen en om half 9 alle 3e klassen vmbo en havo/vwo en 4 havo en 4 vwo 

met een lesblok van de mentor tot 13.00 uur; daarna zijn zij vrij.  
Donderdag 21 augustus beginnen  de klassen die in dezelfde samenstelling zijn gebleven: 

8.30 uur starten de 2
e
  klassen, alle 4 vmbo en alle 5 havo/ 5 vwo met een mentorles. Vanaf het 2

e
 uur, 

9.35 uur, starten ook alle overige klassen volgens het rooster.   
De 1

e
 klassen starten om 8.30 uur met een sportochtend t/m het 4

e
 uur (13.00 uur) en zijn daarna vrij.  

De 2
e
 klassen starten om 8.30 uur met de mentorles en hebben het 5

e
 en 6

e
 uur kennismaking in de 

niveaugroepen met een sportmiddag.  
Vrijdag 22 augustus hebben alle klassen les volgens rooster. 

 
Palet/Jaarkalender 

Bijgesloten vindt u een uitvouwbare Palet/jaarkalender: hierin kunt u per maand terugvinden wanneer 
ouderavonden, oudergesprekken, excursies, activiteitendagen, vakanties e.d. plaatsvinden het komend 
schooljaar. De andere zijde doet verslag van een aantal bijzondere OSB gebeurtenissen.  
 
Het rooster 

Het rooster zal vanaf vrijdag 15 augustus a.s. op onze website te zien zijn, zodat iedereen de benodigde spullen 
(gymkleding, agenda, schrijfmaterialen en boeken voor de vakken van die dag) kan meebrengen. 
 
Studieboeken 

De gratis ter beschikking gestelde studieboeken heeft u inmiddels via boekenleverancier Iddink ontvangen. De 
studieboeken en digitale uitgaven zijn eigendom van de school. De werkboeken worden eigendom van de 
leerling. Aan het eind van het schooljaar ontvangt u de datum en tijd waarop de boeken en digitale uitgaven weer 
moeten worden ingeleverd. 
 
Ouderavonden 

- Er is één algemene ouderavond op dinsdag 11 november a.s. vanaf 19.30 uur. Het thema van die avond 
wordt nog bekend gemaakt en u ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.  

- Daarnaast zullen er ouderavonden zijn die gaan over de klas van uw kind en die door de mentor worden 
georganiseerd. In de jaarkalender vindt u reeds de data daarvan. We zoeken nog ouders voor de MR 
(medezeggenschapsraad), dus mocht u interesse hebben laat ons dat weten.  

 
Nieuwe leerlingen 

Het komend schooljaar starten we met 12 eerste klassen. In verschillende leerjaren is ook een aantal leerlingen 
van andere scholen ingestroomd. We hopen dat zij snel gewend zijn en wensen ook hen een mooie en 
succesvolle tijd toe op de OSB. 
 
 
Spelregels    

Van onze kant doen wij er alles aan om de talenten van uw kind te laten groeien, zodat hij/zij uiteindelijk van de 
OSB vertrekt met een mooi diploma. Om dat te laten lukken is uw hulp en de inzet van uw kind onmisbaar in 
combinatie met een aantal duidelijke afspraken. Het gaat om simpele en duidelijke regels die voor iedereen in de 
hele school in alle klassen gelden: zoals op tijd komen, je boeken en pen en papier bij je hebben e.d. 
In de mentorklas worden deze besproken en uitgelegd en de klas voegt daaraan vaak eigen afspraken en 
uitwerking toe. Wel willen we twee regels/afspraken hier extra onder uw aandacht brengen:  
 



Mobieltjes  

Het is niet toegestaan om in de klas een mobieltje te gebruiken, een mobiel mag simpelweg niet aanstaan (dus 
ook niet onbedoeld afgaan of piepen vanwege ingekomen berichten). Mocht dat toch gebeuren, dan neemt de 
docent het mobieltje af en krijgt uw kind deze op vrijdagmiddag van diezelfde  week (pas) terug. We hebben 
gemerkt dat deze spelregel veel rust en concentratie in de les heeft (terug)gebracht, die nodig is om goed 
onderwijs te bieden. Dat willen we zo houden, vandaar deze spelregel. 
 
Verzuim  

Vanaf vorig schooljaar is er een  nieuwe manier om u nog directer op de hoogte te houden, als uw kind 
ongeoorloofd afwezig is:  

- Als uw kind absent is (ongeoorloofd afwezig), dan ontvangt u meteen een sms met het verzoek contact 
op te nemen met de receptie van de OSB om te achterhalen waar uw kind kan zijn. Uw kind zelf 
ontvangt een mail. Als uw kind meerdere lesuren afwezig is, komen er meerdere sms berichten tot er 
contact is geweest. Dit betekent dat u dus gevraagd wordt meteen contact met de school op te nemen. 
We realiseren ons dat dit misschien niet altijd mogelijk is, maar uw medewerking is cruciaal voor het 
succes van deze maatregel. 

- Vanaf de 3
de

 keer dat uw kind te laat komt moet hij/zij zich bij iedere volgende keer om 08:00 uur 
melden. 

Dit nieuwe systeem werkt alleen als we over de juiste telefoonnummers en emailadressen beschikken. Wilt u 
daarom elke verandering daarin meteen doorgeven aan 
leerlingadministratie@openschoolgemeenschapbijlmer.nl  U helpt ons ook onterechte sms-berichten te 
voorkomen door als uw kind ziek is of om welke reden dan ook enkele uren afwezig dit tijdig en liefst via het 
mailadres ziekmelding@openschoolgemeenschapbijlmer.nl, dan wel via tel nr. 020-6909050  te laten weten. 
Mocht u uw kind een briefje willen meegeven, laat uw kind dit dan bij de receptie bij de ingang van de school 
inleveren en niet bij de mentor of een docent. 
U kunt via Magister altijd zien of uw kind (op tijd) op school was met de inlogcode die u hebt gekregen 
 
Magister 

In het nieuwe schooljaar gaat de toegang voor ouders en leerlingen tot Magister wijzigen. U vindt de informatie in 
bijgaande brief. Ouders van 1

e
 klas leerlingen krijgen hun inloggegevens nog apart toegestuurd. 

 
Tot slot 

Wij hopen op een goed en inspirerend schooljaar op school met de leerlingen, docenten en medewerkers, maar 
ook met u als ouders. Uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van u zoon of dochter doet er toe.  
We hopen u dan ook te zien op klassenavonden, oudergesprekken en op de algemene ouderavond, zoals 
vermeld op de kalender. En kijk ook op de website, voor achtergrondinformatie en voor alle activiteiten, verslagen 
en nieuwtjes. 
 
Met vriendelijke groet,  namens alle collega’s, 
 
 
Saskia Grotenhuis, bestuurder/directeur 
 
 
Vakanties  2014/2015 

Herfst 11-10-2014 t/m 19-10-2014 

Kerst 20-12-2014 t/m 04-01-2015 

Voorjaar 21-02-2015   t/m   01-03-2015 

Pasen 06-04-2015 

Mei 27-04-2015   t/m   10-05-2015 

Hemelvaart 14-05-2015 en 15-05-2015 

Pinksteren 25-05-2015 

Zomer 04-07-2015   t/m   16-08-2015 
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