
   

 

 

Amsterdam, 26 september 2022 

 

Betreft: Informatie onderbouw 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen leerjaar 1 en 2, 
 

U heeft net een ouderbulletin ontvangen, maar graag willen we u over nog een aantal zaken goed 
informeren.  

Kluizen en kluispasjes 
Op vrijdag 23 september en maandag 26 september krijgen alle leerlingen in de onderbouw een 
eigen kluisje. In deze kluis mogen de leerlingen schoolmaterialen, jas en gymspullen bewaren. We 
hebben pas geleden een voorlichting gehad door de politie over wat er in de kluizen mag. We gaan 
ervan uit dat onze leerlingen zich houden aan de gemaakte afspraken.  
De leerlingen openen het kluisje met hun schoolpas. Deze is dus ook uitgereikt. De kluispas is 
persoonlijk met een foto van de leerling.  
Leerlingen die een pasje kwijt zijn, kunnen een nieuwe aanvragen. Deze is zonder foto en kost €5,-. 

Schoolfoto 
Er is pas geleden een schoolfoto gemaakt van uw kind individueel en met de hele klas. U krijgt de 
mogelijkheid deze foto’s aan te schaffen. De foto’s worden binnenkort met een begeleidend 
schrijven meegegeven aan de leerlingen. De kosten voor de foto zijn voor rekening van de ouders.  

Toets gemist 
We zijn nog maar net begonnen en starten langzaam op met het geven van toetsen. Het kan zijn dat 
een leerling er bij een toets niet kan zijn.  
We volgen dan de volgende procedure.  

1. Heeft een leerling een toets gemist, dan komt er INH in Magister te staan. 

2. De leerling zorgt zelf ervoor dat er binnen 2 weken ingehaald wordt. U kunt uw kind hier zelf 
mee helpen. In de magister app kunt u onder het kopje cijfers de vorderingen zien.  

3. Het inhalen kan elke dinsdag lesuur 7 en 8 in lokaal G. 

4. Haalt een leerling niet in binnen 2 weken, dan wordt INH omgezet naar het cijfer 1. U 
ontvangt hierover een mail van mw. Slijkerman, de leerjaar coördinator van de onderbouw. 

5. Mocht u van mening zijn dat er een geldende reden is dat uw kind alsnog de toets mag 
maken, dan mag u dit kenbaar maken door de mail van mw. Slijkerman te beantwoorden.  

6. Er zal dan intern overlegd worden of de leerling alsnog de kans krijgt om de 1 in te halen. Als 
de leerling de toets mag inhalen, dan kan dit alleen nog op de centrale inhaaldag aan het 
einde van elke periode.  

Door op deze manier nu al in de onderbouw te werken, proberen wij onze leerlingen te leren hoe ze 
dit goed voor zichzelf organiseren. Het lijkt een beetje op de procedure die in de examenjaren van de 
bovenbouw gevolgd wordt en we willen onze leerlingen hier in de onderbouw goed op voorbereiden.  



   

 

Carrousel 
Na de herfstvakantie starten we in de onderbouw met carrousel lessen. Leerlingen krijgen een 
promofilm te zien, zodat zij weten welke onderdelen aangeboden worden. Na het zien van de film 
ontvangt u thuis informatie over de aangeboden vakken en hoe de leerlingen een keuze kunnen 
maken. Het doorgeven van de keuzes gaat namelijk via Magister.  

Ondersteuningsuren 
Na de herfstvakantie starten we ook met de OS uren. Elke klas krijgt een OS uur. In dit uur zal met 
name aandacht gegeven worden aan Nederlands en rekenvaardigheden. De leerlingen gaan werken 
met het programma NUMO. Dit is een digitaal programma waarin leerlingen op eigen niveau werken 
aan beide vakken.  

Workshops 
Er staan een aantal workshops op het programma. Deze workshops hebben allemaal als doel om de 
sociale veiligheid te bevorderen en de leerlingen tools mee te geven hoe om te gaan met elkaar, in 
het echte leven en online.  
Leerjaar 1 heeft net de workshop Sfeer in de klas gehad.  
Binnenkort krijgen zij de workshop Pesten doet pijn. U kunt deze workshop zelf ook volgen op de 
ouderavond. Hierover ontvangt u een aparte brief. 
Leerjaar 2 krijgt een workshop over Cyberpesten.  

Laptops campusshop leerjaar 1 
De bestelde laptops van de campusshop zijn afgelopen week uitgedeeld aan de leerlingen. Asl het 
goed is heeft u uw kind blij thuis zien komen met een mooi device. Er zijn ook ouders die zelf een 
laptop hebben voor hun kind.  
Binnenkort starten we met de OS uren. In leerjaar 1 zullen we leerlingen met hun eigen apparaat in 
deze lessen aan het werk gaan. Voor de overige lessen maken de collega’s gebruik van een boek en 
digitaal materiaal. De docent zal bij het huiswerk aangeven dat het apparaat mee moet naar de les.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Elvira Beers, teamleider onderbouw 
Marina Slijkerman, leerjaarcoördinator onderbouw 
Eline Slingerland, leerjaa coördinator M klassen  

 


