
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de OSB    

 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 24 augustus 2016  
 
 
Betreft: Start schooljaar 2016/2017 

 
 
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 heten we van harte welkom. 

  
Start van het jaar 

In de eerste week start iedere leerling  op een ander moment met de verschillende activiteiten op school. In 
bijgaand overzicht kunt u zien wanneer uw kind wordt verwacht op school. Bovenaan deze brief zie je in welke 
klas je zit. 
  
Jaaroverzicht 

Bijgesloten vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en een aantal andere belangrijke data. Op de 
website van de OSB: www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl kunt u per maand terugvinden wanneer 
ouderavonden, oudergesprekken en excursies, plaatsvinden het komend schooljaar.  
 
Het rooster 

Vanaf dit schooljaar werken we met andere roostersoftware, Zermelo. Voor de leerlingen geldt de volgende 
instructie: Je vindt je rooster voortaan op het Zermelo-portaal. Het adres van dat portaal is: Http:\\osb.zportal.nl. 
Je logt daar in met je netwerkaccount van school. Uitgebreidere informatie over het portaal vind je op de laatste 
pagina. Er is ook een Zermelo-app voor op je telefoon. Erg handig voor roosterwijzigingen, mededelingen etc. 
Informatie over de app vind je ook op de laatste pagina. 
De nieuwe leerlingen (eerste klassers en zij-instromers) ontvangen hun rooster van de mentor tijdens de eerste 
mentorles. De roosters op het portal worden vrijdagmiddag om 17.00 uur opnieuw geplaatst. Dat rooster is het 
geldige rooster. 
 
Studieboeken 

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

Het Ouderplatform organiseert dit schooljaar twee oudercafés, op 9 november en 18 mei, van 19.00-21.00 uur, in 
de onderbouwkantine. Er is één algemene ouderavond op donderdag 24 januari vanaf 19.00 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.  
Het Ouderplatform is altijd op zoek naar ouders die interesse hebben om bij te dragen aan de school. Wilt  u 
meedenken, dan kunt u mailen naar: ouderplatform@openschoolgemeenschapbijlmer.nl.   
 
Nieuwe leerlingen 

Het komend schooljaar starten we met 13 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.  

 
F deelschool twee deelschoolleiders  

Er komt een tweede deelschoolleider op de F deelschool (havo vwo bovenbouw). Het blijft één deelschool. 
Klaske Blom heeft als focus havo en Bas de Koning als focus vwo.  
   

http://www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl/
mailto:ouderplatform@openschoolgemeenschapbijlmer.nl


Kluisjes en onderbouwkantine 

Alle leerlingen krijgen een kluisje in de buurt van de deelschool. Het kluisje wordt toegewezen d.m.v. het 
pasjessysteem. De 1

e
 klas leerlingen krijgen een kluisje in de onderbouwkantine.  

 
Rookbeleid 

De OSB is een rookvrije school. Dat betekent dat er binnen én op het gehele schoolplein niet gerookt mag 
worden.  
 
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 regels 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:  
 
Mobiele telefoons  

Het is niet toegestaan in de klas een mobiele telefoon te gebruiken, tenzij de docent daar uitdrukkelijk 
toestemming voor geeft.  Een mobiele telefoon mag simpelweg niet aan staan (dus ook niet onbedoeld afgaan of 
piepen vanwege ingekomen berichten). Mocht dat toch gebeuren, dan neemt de docent de mobiele telefoon 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. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade. Meenemen van dure 
apparatuur is op eigen risico.  

Verzuim  

We houden u direct  op de hoogte, als uw kind ongeoorloofd afwezig is:  
- Als uw kind absent is (ongeoorloofd afwezig), 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. 
Het niet opvolgen van deze sanctie leidt vanzelfsprekend tot aanvullende maatregelen. 

Dit 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. Als u uw 
inlogcode kwijt bent, kunt een e-mail sturen naar magister@openschoolgemeenschapbijlmer.nl.  
 
Magister 

Ouders van nieuwe leerlingen krijgen hun inloggegevens apart toegestuurd. Heeft u geen inloggegevens meer, 
stuur dan een e-mail naar magister@openschoolgemeenschapbijlmer.nl  
 
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 uw 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 
Paul Baartman, adjunct-directeur  
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Start van het jaar 
 
 
1

e
 klas: start woensdag 31 augustus met de mentor om 9.00 uur tot 13.00 uur. Donderdag 1 september vanaf 

8.30 uur sportochtend t/m het 4
e
 uur (13.00 uur), daarna vrij. Vanaf vrijdag 2 september les volgens rooster. 

 
2

e
 klas: start donderdag 1 september om 8.30 uur met de mentorles; 5

e
 en 6

e
 uur kennismaking in de 

niveaugroepen met een sportmiddag. Vanaf vrijdag 21 augustus les volgens rooster. 
 
3

e
 klas havo/vwo: start woensdag 31 augustus om 8.30 uur met les van de mentor t/m het 4

e
 lesuur (tot 13.00 

uur); daarna vrij. Donderdag 1 september vanaf 2
e
 uur les volgens rooster. Vrijdag 2 september les volgens 

rooster. 
 
3

e
 klas vmbo: start woensdag 31 augustus om 8.30 uur met les van de mentor t/m het 3

e
 lesuur; daarna vrij. 

Donderdag 1 september lessen vanaf 2
e
 uur volgens rooster. Vrijdag 2 september: 1e

 t/m 4
e
 lesuur lessen 

volgens rooster, 5
e
 en 6

e
 uur sportactiviteit. 

  
4ED en 4EE: start woensdag 31 augustus om 12.00 uur met een mentorles. Donderdag 1 september organiseren 

de leerlingen de sportdag van klas 1.  
Overige 4

e
 klassen vmbo: start donderdag 1 september om 8.30 uur met les van de mentor, daarna lessen 

volgens rooster. Vrijdag 2 september: 1
e
 t/m 4

e
 lesuur lessen volgens rooster, 5

e
 en 6

e
 uur geen les. 

 
4 havo en 4 vwo: start woensdag 31 augustus met les van de mentor t/m het 4

e
 lesuur (tot 13.00 uur); daarna 

zijn zij vrij. Donderdag 1 september lessen vanaf 2
e
 uur volgens rooster.  Vrijdag 2 september les volgens rooster.  

 
5 vwo: start donderdag 1 september 1

e
 uur mentorles. Daarna les volgens rooster. Vrijdag 2 september les 

volgens rooster 
 
 
 
 

Eindexamenklassen: 5 havo en 6 vwo   
 
Maandag 29 augustus: 

- Leerlingen 6vwo met de profielen NG en NT: 13.30 uur in lokaal B004 i.v.m. de voorbereiding van de 
onderzoeksweek. 

- Leerlingen 5FA: 14.30 uur in lokaal B007 i.v.m. de voorbereiding van de onderzoeksweek. 
 
Dinsdag 30 augustus:  

- 8.30 – 15.30: leerlingen 6vwo en 5FA met de profielen NG en NT doen onderzoek i.v.m. PWS 
- Leerlingen 5FB: 13.30 uur in lokaal B007 i.v.m. de voorbereiding van de onderzoeksweek 

 
Woensdag 31 augustus: 

- Leerlingen 6vwo, 1
e
 uur mentorles;  daarna onderzoek/schrijven PWS en ECM clustervakken les volgens 

rooster en overige tijd PWS 
- Leerlingen 5FA, 5FB 1

e
 uur mentorles;  daarna onderzoek/schrijven PWS 

- Leerlingen 5FC, 5FD, 5FE 1
e
 uur mentorles; daarna les volgens rooster 

 
Donderdag 1 september:  

- Leerlingen 6vwo en 5FA, 5FB onderzoek/schrijven PWS; 6vwo ECM clustervakken les volgens rooster 
en overige tijd PWS 

- Leerlingen 5FC, 5FD, 5FE vanaf 2
e
 uur les volgens rooster 

 
Vrijdag 2 september: 

- Leerlingen 5FA zonder BSM, vrij 
- Leerlingen 6vwo en 5FB onderzoek/schrijven PWS; 6vwo ECM clustervakken les volgens rooster en 

overige tijd PWS 
- Leerlingen 5H BSM begeleiden sportdag E- en D-deelschool 
- Overige leerlingen 5FC, 5FD, 5FE les volgens rooster.  



Het Zermelo Portal 

Alle informatie over je rooster, dagroosters en roosterwijzigingen vind je op het Portal. 

 

Inloggen  
Volg de hier onderstaande stappen voor het inloggen op Zermelo: 

Stap Handeling 

1.  Type http://osb.zportal.nl/  Het inlogscherm verschijnt: 

 
2.  Type in het veld Gebruikersnaam je gebruikersnaam van het schoolnetwerk 

3.  Type in het veld Wachtwoord je wachtwoord van het schoolnetwerk en klik op Inloggen.  

 
De APP 
 
Volg de hier onderstaande stappen voor het koppelen van de app voor het bekijken van het rooster op de 
telefoon. Dit moet elk schooljaar gebeuren: 

Stap Handeling 

1.  Eerst moet de app geïnstalleerd worden. De app Zermelo is te vinden in de App store en bij 

Google play (Android). Zoek de app op en installeer die op de eigen telefoon. 

2.  Na het installeren van de app, moet deze nog worden gekoppeld. Dat gebeurt via de 
menuoptie Koppel app. Er staat de volgende gegevens: 

  
 
Let op: de code is uniek en wordt steeds opnieuw gegenereerd (niet overnemen van deze 
handleiding)! 

3.  Open de app op de telefoon. Het volgende scherm verschijnt: 

 
4.  Type in het veld Instituut: osb 

5.  Type in het veld Code de code die je ziet bij Koppel app en klik op Login. De app is nu 

gekoppeld aan het portal van Zermelo.  

 

http://osb.zportal.nl/

