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Inschrijfformulier 
 
Leerlinggegevens   
 
Voornaam            
 
Achternaam            
 
Geslacht   M / V *  Klas    Geb. datum:     
 
Niveau   B     K     BK     GL     KT     TL     TL/HAVO     HAVO     HAVO/VWO     VWO  
 
Eerste Mentor            
 
Tweede Mentor            
 
Contactgegevens ouder(s) / verzorger(s)  
 
Familienaam            
 
Straat/huisnr.            
 
Postcode/Plaats            
 
Tel.nr. (thuis)            
 
Tel.nr.(mobiel)            
 
Email 1        @     
 
Email 2        @     
 
Hoe vaak per week wil je naar de huiswerkklas? 
 

o Ik wil 2x per week, namelijk op: dinsdag / woensdag / donderdag  (twee dagen omcirkelen) 
 

o Ik wil 3x per week, namelijk op: dinsdag, woensdag en donderdag   
 
Ondertekening 
Door dit formulier te ondertekenen verklaren leerling en ouder(s)/verzorger(s) de regels van de huiswerkklas te 
kennen en te accepteren. Daarnaast betalen zij 20 euro borg, welke aan het eind van de periode van deelname 
zal worden teruggegeven, tenzij de leerling afwezig is geweest zonder geldige reden. 
 
Handtekening:          
 
 
 
 
Leerling       Ouder/Verzorger 
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Intakeformulier  
 
Vragen voor de leerling  
 

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. 

 
 niet 1 2  3 4 5  wel  

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 

 
Vragen voor de mentor  
 
Vind je  dat deze leerling naar de huiswerkklas moet gaan?  Waarom wel / niet? 

             

             

             

 

Is de leerling op of onder niveau? 

             

 

In welke vakken of bij welke vaardigheden heeft de leerling extra ondersteuning nodig? 

             

             

             

 

In hoeverre klopt de zelfbeoordeling van de leerling hierboven met jouw beeld van zijn/haar schoolse 
vaardigeheden? 
 
klopt helemaal niet 1 2 3 4 5 klopt zeer goed  
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Algemene informatie & regels huiswerkklas 
 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Welkom bij de huiswerkklas! Bij de huiswerkklas kan je in alle rust je huiswerk maken en kan je hulp vragen 
als iets niet lukt. We geven geen specifieke bijles, maar kunnen wel helpen als je af en toe moeite hebt met 
bepaalde vakken.  
 
Als je meer individuele begeleiding nodig hebt, kan je beter met je ouder(s) en/of verzorger(s) en je 
mentor overleggen waar je dat kan krijgen. Kijk bijvoorbeeld op www.destudietuin.nl. 
 
Ook in de huiswerkklas word je begeleid door medewerkers van de Studietuin, maar dan in een grotere 
groep en minder intensief.  
 
Voor de huiswerkklas kan je je aanmelden bij de mediatheek onderbouw: huiswerkklas@osbijlmer.nl. 
Alleen als alle formulieren door iedereen zijn ingevuld (inschrijf- en intakeformulier) kan je van start. 
Nieuwe inschrijvingen zijn mogelijk op de tijden dat de huiswerkklas er is (dins-, woens- en donderdag). 
 
 Als je je komt aanmelden, neem je dus mee: 

 ingevuld en ondertekend inschrijfformulier 

 ingevuld intakeformulier  
 
Rooster huiswerkklas 
 
De huiswerkklas vindt plaats op dinsdag, woensdag en donderdag van 14.30 – 16.30 uur. We werken dan 
volgens onderstaand schema: 
 
14.30 - 14.45 inloop  
14:45 - 15.30      werkfase 1 
15:30 - 15:45     pauze, als je klaar bent mag je naar huis 
15:45 - 16:15      werkfase 2 
16:15 - 16:30     afronding en vertrek naar huis 
 
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 regels: rustig werken, instructies begeleiders opvolgen. 
(4) Als je niet naar de huiswerkklas kan komen graag dezelfde dag en vóór 16.30 uur een email sturen 

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

(5) Geldige redenen om af te melden zijn: ziek, dokter/tandarts bezoek, noodsituaties. 
(6) Tussenuren, geen huiswerk en dergelijke zijn geen reden om af te melden. 
(7) Bij 4 keer ongeldig afwezig bij de huiswerkklas, word je uitgeschreven. 
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