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Voorwoord
Beste ouder/verzorger,
Het schooljaar 2019-2020 is vorige week maandag van start gegaan met het ophalen van de
boeken door de leerlingen. De start in een verbouwde school is zeer voorspoedig gegaan. Ik hoop
dat onze nieuwe leerlingen in de brugklas en de leerlingen die in een hoger leerjaar zijn
ingestroomd, zich snel thuis zullen voelen in de school. Dat gaat vast lukken omdat we ieder
schooljaar weer te horen krijgen van nieuwe leerlingen en collega’s dat de school als een warm
bad wordt ervaren. Ik vind dat een enorm compliment voor ons allen.
We zijn trots op het resultaat van de verbouwing van de school. Het ziet er echt fantastisch uit
zoals u zelf ook heeft kunnen constateren. Het laatste stukje van de verbouwing is de
herinrichting van het buitenterrein, waar een groot aantal jaren de noodlokalen hebben gestaan.
Tijdens de zomervakantie zijn deze noodlokalen verwijderd. De werkzaamheden van de
herinrichting zullen gefaseerd uitgevoerd worden. Het plan van deze aanpassing is in
samenwerking met de leerlingen tot stand gekomen.
Evenals vorig schooljaar zullen we in dit schooljaar actief gebruik blijven maken van social media.
We merken dat dit een effectieve vorm van communicatie is en zeer gewaardeerd wordt door
leerlingen en ouders. De reacties zijn overweldigend en we zijn beter in staat om sneller en
actiever te informeren over al die mooie activiteiten die plaatsvinden binnen de school.
Ik wens ons allen een zeer plezierig schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Peter Snoek
Locatiedirecteur OSG West-Friesland
Indien u suggesties of verbeterpunten voor de oudernieuwsbrief heeft, verzoek ik u deze te mailen naar
j.stijvers@atlascollege.nl.
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Nieuw jaar, nieuwe gezichten
Na alle feestelijkheden van het afgelopen schooljaar, is ook dit schooljaar voor ons bijzonder. Na
41 jaar verbonden te zijn geweest aan de OSG West-Friesland waarvan de laatste 20 jaar als
afdelingsleider brugklas, draagt Angeline Thomas per 1 november de scepter over aan Bart Butter.
Tot die tijd werken ze nauw samen om onze brugklasleerlingen zo goed mogelijk op te vangen en
zich snel thuis te laten voelen.
We denken in meneer Butter een opvolger gevonden te hebben die net als mevrouw Thomas een
grote affiniteit heeft met onze nieuwe leerlingen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij op
eenzelfde manier zal staan voor het kind op basis van de waarden van de OSG West-Friesland.
Mevrouw Thomas is voor heel veel leerlingen een rots in de branding geweest; ze nam ze bij de
hand bij binnenkomst en droeg, uiteraard met haar mentoren, in grote mate bij aan het welzijn en
goed landen van de leerlingen. We weten dat er veel leerlingen zijn, die met warmte terugdenken
aan hun eerste schreden in de school.
Uiteraard laten we mevrouw Thomas niet zomaar gaan. In november nemen we op gepaste wijze
afscheid.
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Vaker 40 minutenroosters in schooljaar 2019-2020
In de cao voor het voortgezet onderwijs is vastgelegd dat docenten met ingang van het komende
schooljaar meer tijd dienen te krijgen voor onderwijsontwikkeling en werkdrukverlaging.
Op jaarbasis is hiervoor 4% van de totale jaartaak(= 1 lesuur bij een volledige baan) ingeruimd.
De OSG heeft er voor komend schooljaar voor gekozen om deze tijd te creëren door in tien
schoolweken een 40 minutenrooster toe te passen.
Om ook de leerlingen voordelen van deze verkorte roosters te geven zijn de ‘40 minutenweken’
om de toetsweken heen gepland. In de voorbereiding naar de toetsweek krijgen de
bovenbouwleerlingen en de 3e klassers (bij hun twee toetsweken) meer tijd om zich thuis goed
voor te bereiden op de toetsweek. In de week na de toetsweek, als er dus ook een
40 minutenrooster is, hebben de docenten dan meer tijd om na te kijken en onderwijsinnovatie
zorgvuldig voor te bereiden.
Tijdens de weken met 40 minutenroosters zal er ook maar één pauze per dag zijn (na het 4e uur).
Tot de kerstvakantie zijn er 3 weken met een 40 minutenrooster gepland, t.w.
- 17 en 18 oktober (voor herfstvakantie en 28 t/m 30 oktober (na de herfstvakantie)
- 11 t/m 15 november 2019 (14 november is een vrije dag voor de leerlingen i.v.m. Atlasdag)
- 25 t/m 29 november 2019

De aangepaste lestijden
1e lesuur- 08.30- 09.10
2e lesuur- 09.10- 09.50
3e lesuur- 09.50- 10.30
4e lesuur- 10.30- 11.10
PAUZE
5e lesuur- 11.40- 12.20
6e lesuur- 12.20- 13.00
7e lesuur- 13.00- 13.40
8e lesuur- 13.40- 14.20

in de weken met een 40 minutenrooster zijn:
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
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Ouderinformatie avond
Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met de mentor tijdens de ouderinformatie avond.
Tijdens deze avond vertelt de mentor over het te verwachten programma van het aankomende
schooljaar. De verschillende jaarlagen hebben hun eigen invulling van de avond en u ontvangt nog
een uitnodiging met de details.
brugklas:

dinsdag 10 september klas 1A t/m 1E

		

donderdag 12 september klas 1F t/m L

mavo:

maandag 9 september klas M2 en M3

		

dinsdag 17 september klas M4

havo:

maandag 9 september klas H4

		

dinsdag 17 september H5

		

woensdag 18 september H2 en H3

vwo: 		

donderdag 5 september G2

		

woensdag 11 september A2 en V3

		

maandag 16 september V4 en V5

		

dinsdag 17 september V6

LET OP: afwijkende meivakantie in 2020

De jaarplanning voor het schooljaar 2019-2020 kent een bijzonderheid waar ook u als
ouder(s)/verzorger(s) rekening mee dient te houden bij het eventueel plannen/boeken
van een meivakantie in het jaar 2020. De meivakantie begint namelijk op woensdag 22
april 2020 en duurt dan tot en met dinsdag 5 mei 2020. Deze afwijkende planning komt
voort uit de start van de centrale examens op donderdag 7 mei 2020, de vijfjaarlijkse
vrije dag op Nationale Bevrijdingsdag op 5 mei en de dagen waarop de Paasdagen vallen
in 2020.
We vragen u hiermee rekening te houden bij het plannen van een eventuele meivakantie
met het gezin.
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Cursus Omgaan met pubers
Op 30 september 2019 start de gratis oudercursus ’Omgaan met pubers’. Dit is een cursus over
opvoeden tijdens de puberteit en is bedoeld voor ouder(s) en/of opvoeder(s) van ‘pubers’ in de
leeftijd van 12 t/m 16 jaar. De cursus wordt gehouden in Wijkcentrum De Zaagtand te Hoorn.
De cursus besteedt aandacht aan de veranderingen in de puberteit, de leuke en lastige kanten van
omgaan met pubers en hoe je als ouder goed contact kan onderhouden en ruzie kan voorkomen.
Ouders die de cursus eerder volgden, vertellen dat het contact met hun kind verbeterd is. Ook
hebben zij veel gehad aan het uitwisselen van ervaringen met andere ouders.

Data, tijd, locatie en kosten
Data : maandag 30 september, 7, 14, 28 oktober, 4 en 11 november 2019
Tijd : 19:30 – 21:30 uur
Locatie : Wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn
Kosten : de gemeente Hoorn biedt deze cursus gratis aan.
Andere data of andere bijeenkomsten/cursussen?
Naast deze bijeenkomst/cursus organiseert GGD Hollands Noorden nog veel meer
bijeenkomsten en cursussen. Ouder(s)/opvoeder(s) kunnen op de website van het cursusbureau (www.ggdhn.nl/cursussen) een up-to-date overzicht vinden van het aanbod in de
regio.
Aanmelden en/of meer informatie
Ouder(s)/opvoeder(s) kunnen zich aanmelden bij GGD Hollands Noorden via het
inschrijfformulier zie www.ggdhn.nl/cursussen. Bij vragen kan contact opgenomen worden
met het cursusbureau via cursusbureau@ggdhn.nl of 088-01 00 557 (bereikbaar van ma
t/m vrij van 08.30-16.30 uur).

