
Huiswerkklas Open Schoolgemeenschap Bijlmer 

 
 
Leerlinggegevens  Duidelijk leesbaar schrijven 
 
Voornaam            
 
Achternaam            
 
Geslacht  M / V * 
 
Klas             
 
Niveau   B     K     BK     GL     KT     TL     TL/HAVO     HAVO     HAVO/VWO     VWO * 
 
Geboorte-datum           
 
Eerste Mentor  voornaam    Achternaam    
 
Tweede Mentor  voornaam    Achternaam    
 
 

ContactGegevens ouders Duidelijk leesbaar schrijven 
 
FamilieNaam            
 
Straat/huisnr.            
 
Postcode/Plaats           
 
Tel.nr. (thuis)            
 
Tel.nr.(mobiel)            
 
Email 1        @     
 
Email 2        @     
 
 
Heeft u (uw gezin) een stadspas?   Ja / Nee * 

Zo ja, wat is het nummer van uw stadspas? **        

 
* Omcirkel wat van toepassing is. 
** Deze informatie is nodig voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente. 



Huiswerkklas Open Schoolgemeenschap Bijlmer 

 
Vragen voor de leerling Duidelijk leesbaar schrijven 
 
Leg in één zin uit waarom je naar de huiswerkklas wil komen. 

             

             

             

             

 
 
Omcirkel voor ieder beschreven gedrag het cijfer dat volgens jou heel goed bij jou past. 

 
past helemaal niet bij mij 1  2  3 4 5 past heel goed bij mij 

1. Ik ben zelfstandig     1 2  3 4 5 

2. Ik werk liever alleen dan in een groep   1 2  3 4 5 

3. Ik kan me goed concentreren in de werkfase  1 2  3 4 5 

4. Ik heb in de les de juiste spullen bij me   1 2  3 4 5 

5. Ik kan goed tegen kritiek    1 2  3 4 5 

6. Ik werk graag netjes     1 2  3 4 5 

 
Omcirkel minstens 2 dagen om naar de huiswerklas te komen:   di wo do 
 

 
Vragen voor de mentor Duidelijk leesbaar schrijven 
 
Leg in één zin uit waarom je vindt dat deze leerling naar de huiswerkklas moet gaan. 

             

             

             

Is de leerling op of onder niveau? 

             

In welke vakken heeft de leerling extra ondersteuning nodig? 

             

             

             

 

 
In hoeverre klopt de zelfbeoordeling van de leerling hierboven met jouw beeld van diens gedrag? 
Klopt helemaal niet met mijn beeld    1        2   3  4 5    klopt zeer goed met mijn beeld 
 
 

Ondertekening 
 
Wij, leerling, mentoren en ouders kennen en accepteren de regels die er bij de huiswerkklas gelden.  
 
Handtekening          
 
leerling    mentor    ouder(s) 



Huiswerkklas Open Schoolgemeenschap Bijlmer 

Algemene informatie huiswerkklas 
Beste leerling,  
Wij zijn verheugd je te mogen verwelkomen bij de huiswerkklas van de OSB. Bij de 
huiswerkklas kan je in alle rust je huiswerk maken. Je haalt dan betere schoolresultaten. 
 
De huiswerkklas is in de eerste plaats een plek om rustig je huiswerk te maken. Het is 
geen bijles, maar er is wel hulp als je af en toe moeite hebt met bepaalde vakken. Als je 
veel individuele begeleiding nodig hebt kan je beter met je ouders en/of verzorgers en de 
mentoren overleggen waar je dat beter kan krijgen. Kijk bijvoorbeeld op 
www.destudietuin.nl. 
 
In de huiswerkklas zijn er een aantal mensen die als vrijwilliger jou af en toe een steuntje 
in de rug kunnen geven als je vastloopt met je huiswerk. Zij kunnen een som uitleggen of 
je helpen met het begrijpen van een stuk tekst. Vrijwilligers worden niet betaald voor de 
hulp die zij jou bieden. 
 
De huiswerkklas wordt beheerd door: 
 
Okke Bosgra, administratie 
Okkebosgra@openschoolgemeenschapbijlmer.nl 
 
Mirjam Brugts, hoofd mediatheek/studiezalen en coördinator huiswerkklas 
mirjambrugts@openschoolgemeenschapbijlmer.nl 

  
 

Inschrijving huiswerkklas 
Op de dag van inschrijving neem je het ingevulde inschrijfformulier én €20,- borg mee 
naar de mediatheek/studiezaal onderbouw. Je krijgt de borg (of wat er van rest) terug bij 
uitschrijving. Na een kennismakingsgesprek met jou en aan de hand van je ingevulde 
formulier bepalen wij of huiswerkklas voor jou geschikt is. Als dat niet het geval blijkt te 
zijn dan zullen wij jou terug verwijzen naar je mentor. Nieuwe inschrijvingen zijn mogelijk 
de dagen dat de huiswerkklas er is (dins-, woens- en donderdag). 

 

Rooster huiswerkklas 
Dinsdag 
14.30 - 14.45 Inloop mediatheek/studiezaal onderbouw. 
14.45 – 15.30 werkfase 1 
15.30 – 15.45 pauze in de aula, of naar huis gaan 
15.45 – 16.15 werkfase 2 
16.15 – 16.30 afronding en vertrek naar huis 
 
Woensdag en donderdag 
15.30 - 15.45 Inloop mediatheek/studiezaal onderbouw. 
15.45 – 16.30 werkfase 1 
16.30 – 16.45 pauze in de aula, of naar huis gaan 
16.45 – 17.15 werkfase 2 
17.15 – 17.30 afronding en vertrek naar huis 
 
Onderbouw leerlingen kunnen op alle dagen van de huiswerkklas om 14.30 uur al 
terecht. 

http://www.destudietuin.nl/
mailto:Okkebosgra@openschoolgemeenschapbijlmer.nl
mailto:mirjambrugts@openschoolgemeenschapbijlmer.nl


Huiswerkklas Open Schoolgemeenschap Bijlmer 

 
Regels huiswerkklas 

(1) Je neemt huiswerk mee voor minimaal 1 uur. Als je toch eerder klaar bent 
dan heb je een boek om te lezen. 

(2) Tijdens de werkfase werk je zelfstandig en in stilte. 
(3) Je respecteert de studiezaalregels: niet eten/drinken/bellen; stil zijn; 

instructies beheerders en begeleiders zonder discussie opvolgen. 
(4) Tijdens de pauze verblijf je in de aula. Leerlingen die door de school gaan 

wandelen of zich misdragen tijdens de pauze worden van de huiswerkklas 
verwijderd. 

(5) Gebruik van computers is alleen mogelijk na inleveren van je schoolpasje. 
(6) Als je niet naar de huiswerkklas kan komen graag dezelfde dag en vóór 

17.30 uur een email sturen aan 
huiswerkklas@openschoolgemeenschapbijlmer.nl met vermelding van een 
geldige reden. Ziekmeldingen via de schoolreceptie bereiken ons, dus die 
hoeven niet apart gemeld te worden. 

(7) Geldige redenen om af te melden zijn: ziek (ook ziek naar huis), afspraken 
elders, noodsituaties. 

(8) Ongeldige redenen om af te melden zijn: tussenuren, geen huiswerk en 
dergelijke. 

(9) Bij afwezigheid zonder geldige reden en/of zonder tijdige afmelding wordt 
€5,- boete ingehouden van de borg. Bij 4 × boete, word je uitgeschreven. 

(10) De communicatie tussen de huiswerkklas en ouders/mentoren/leerling gaat 
via email en/of de post. 

(11) Informatie over de huiswerkklas en over de aanwezigheid van de leerling 
kan worden bekeken op 
http://huiswerkklas.openschoolgemeenschapbijlmer.nl  met bijbehorende 
inlogcodes. 

mailto:huiswerkklas@openschoolgemeenschapbijlmer.nl
http://huiswerkklas.openschoolgemeenschapbijlmer.nl/

