Bijlage informatie start schooljaar OSG Willem Blaeu 2022-2023
1. Bestelinformatie boeken
Iddink verzorgt de levering van de gratis schoolboeken en leermiddelen. U dient ze zelf te bestellen
vóór maandag 18 juli via https://www.iddink.nl/bestellen; met de benodigde schoolcode.
U krijgt het boekenpakket thuis gestuurd.
Let op: bestel de boeken op niveau (kader/basis/mavo/havo/vwo) en leerjaar, niet op klas!
Voor meer informatie: https://www.willemblaeu.nl/de-start-van-het-schooljaar-2022-2023/
2.

Digitaal onderwijs

We werken met o.a. laptops. Wij werken samen met Campusshop, u bent niet verplicht hier een
laptop aan te schaffen. Bij Campusshop ontvangt u een korting bij aanschaf van een laptop en
kunnen afspraken gemaakt worden over reparaties, vervanging en dergelijke. Kijk op de website
www.campusshop.nl (kies voor onderwijsinstelling OSG Willem Blaeu voor de geselecteerde laptops).
Specifiek voor leerlingen met dyslexie geven wij de voorkeur aan een laptop met Windows, in
verband met het softwareprogramma ClaroRead.
Wij adviseren u om vóór 31 juli de laptop te bestellen in verband met de levertijd.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: http://www.willemblaeu.nl/onsonderwijs/digitaal-onderwijs/
Wificode op onze locatie: willemblaeu.nl

3. Start van schooljaar
De start van het schooljaar ziet er anders uit dan voorgaande jaren, we vinden het belangrijk dat de
leerlingen kennismaken met de mentor en elkaar en verbinding maken. Daarnaast willen wij ouders
betrekken in deze week. U ontvangt als ouder een uitnodiging voor een driehoeksgesprek met de
mentor en de leerling in de eerste schoolweek.
Het introductieprogramma zal vanaf vrijdag 26 augustus op onze website
https://www.willemblaeu.nl/de-start-van-het-schooljaar-2022-2023/ worden gepubliceerd.
Leerlingen die instromen in klas 2 of hoger (zij-instromers) ontvangen op dinsdag 30 augustus om
8.30 uur hun inloggegevens voor Magister en Zermelo. De schoolpas en de toegangssleutel
garderobekast worden uitgereikt. Voor de sleutel dient een borg van € 5,00 contant te worden
betaald.

4. Schoolgids
De schoolgids is digitaal beschikbaar vanaf maandag 5 september
(www.willemblaeu.nl/algemeen/schoolgids)

5. Magister
Voor alle leerlingen en ouders is het mogelijk om thuis in te loggen in Magister, het
administratiesysteem van de school. De inloggegevens blijven de hele schoolloopbaan hetzelfde.
Voor leerlingen die nieuw zijn, wordt een account aangemaakt. De leerling ontvangt de inlogcode op
de eerste schooldag van de afdelingsleider.
Ouders krijgen aan het begin van de schoolloopbaan een account toegewezen, deze informatie
ontvangen zij per brief. (Let op! Wordt eenmalig verstrekt, dus goed bewaren). De magister app kunt
u op uw smartphone installeren door middel van het downloaden vanuit de app-store/google play.
Voor meer informatie over Magister verwijzen wij u naar de website:
http://www.willemblaeu.nl/informatie-magister/
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6. Rooster/Zermelo
Wij werken met Zermelo voor het rooster in het softwarepakket Zermelo. Met de huidige
inloggegevens kunnen de leerlingen inloggen in het rooster dat geraadpleegd kan worden via onze
website (onder het kopje Rooster). Tevens is het mogelijk om de Zermelo app te gebruiken om het
rooster in te zien. Daarvoor geldt hetzelfde wachtwoord.
Het conceptrooster zal uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar
zichtbaar zijn in Zermelo. Het rooster in Zermelo is leidend voor de leerlingen.
De Zermelo app kunt u op uw smartphone installeren door middel van het downloaden vanuit de appstore/google play.

7. Jaarplanning
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er op OSG Willem Blaeu gebeurt. U vindt
de jaarplanning met daarin een overzicht van alle activiteiten (vanaf het nieuwe schooljaar) op de
website: http://www.willemblaeu.nl/algemeen/jaarplanning/
Ook vindt u op de website het vakantieoverzicht: http://www.willemblaeu.nl/algemeen/vakanties-envrije-dagen/

8. havo 4 / vwo 4 (grafisch rekenmachine)
Bij het wiskundeonderwijs in de bovenbouw van vwo en havo wordt gebruik gemaakt van de grafische
rekenmachine. Het gebruik van de grafische rekenmachine is een integraal onderdeel van de lessen
wiskunde, dus uw kind dient al vanaf de eerste wiskundeles over een grafische rekenmachine te
beschikken.
De grafische rekenmachine stelt de leerlingen in staat wiskundig onderzoek te verrichten dat
noodzakelijk is voor de voorbereiding op het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs. Voor de
examens vanaf 2017 moet de grafische rekenmachine voldoen aan strenge eisen. Er is een aantal
types dat voldoet aan deze eisen.

Op het Willem Blaeu heeft de sectie wiskunde besloten om te werken met het type Texas
Instruments 84 Plus CE-T. Wij raden u dan ook aan om bij de aanschaf van de grafische
rekenmachine voor uw zoon of dochter te kiezen voor dit type. Een ander type rekenmachine wordt
niet toegestaan bij het Schoolexamen en Centraal examen!

Deze bijlage vindt u terug op onze website: https://www.willemblaeu.nl/de-start-van-hetschooljaar-2022-2023/
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