
 

 

Aan:  alle leerlingen en hun ouders/verzorgers  

Datum: 8 juni 2020 

Betreft: update 8 juni 
 

 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouders, 

 

In deze periode vinden we het onderwijs steeds opnieuw uit. Een week na de bekendmaking op 

19 mei door de overheid van de heropening van het voortgezet onderwijs maakte NU.nl een 

filmpje over de heropening, waarin ook het Leidsche Rijn College was te zien. Op dat moment 

leek het mogelijk alle leerlingen twee blokken van 75 minuten per week naar school te laten 

komen voor ondersteuningslessen en keuzevaklessen, afwisselend onderbouw en bovenbouw. 

Bovendien wordt dat gecombineerd met de doorgang van de online-lessen.  

 

We hebben toen ook gecommuniceerd dat we de periode tot aan de zomervakantie gebruiken om 

nieuwe mogelijkheden te onderzoeken om het onderwijs in deze periode en in de toekomst vorm 

te geven. Het roosterprogramma Zermelo biedt de mogelijkheid om keuzevaklessen in te plannen, 

die optie gaan we nu inzetten. Afgelopen week zijn we gestart met mentorcontactmomenten voor 

alle leerlingen, deze week hebben we een deel van de leerlingen op school uitgenodigd voor extra 

ondersteuningslessen en volgende week starten we met keuzevaklessen voor alle leerlingen. 

 

In dit bericht leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat: 

- Naast de online-lessen hebben leerlingen vanaf 15 juni de mogelijkheid om deel te nemen 

aan fysieke keuzevaklessen op school. 

- De inschrijving hiervoor kan door de mentor of de leerling gebeuren.  

- In de week van 15 juni kan er op maximaal 1 keuzevakles per week worden ingeschreven 

- In de resterende lesweken vanaf 22 juni kan er op maximaal 2 keuzevaklessen per week 

worden ingeschreven. 

- Er is een maximum van 1 keuzevakles per leerling per dag. 

- Mentoren kunnen leerlingen per week inschrijven vanaf maandag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 

uur, voorafgaand aan de week waarin de lessen plaatsvinden.  

- Leerlingen kunnen zich inschrijven vanaf woensdag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur, 

voorafgaand aan de week waarin de lessen plaatsvinden. 

- Als de mentor de leerling reeds heeft ingeschreven voor het maximaal aantal lessen per 

week, kan de leerling niet meer zelf kiezen. Hierover overlegt de mentor met de leerling. 

- Een aantal leerlingen is op voorhand ingeschreven voor lessen in de resterende weken ter 

reparatie of ter ondersteuning van een aantal vakken om zo de overstap naar een volgend 

leerjaar te kunnen maken. 

- Voor alle andere leerlingen geldt dat ze per week een keuze kunnen maken. 

  

  



 

Het inschrijven voor keuzevaklessen gaat als volgt: 

 

Zermelo is op twee manieren te benaderen: via lrc.zportal.nl of via de app. De info die wordt 

getoond is per variant anders. 

1. Zermelo App 

In de app zie je alleen de lessen in je rooster waarvoor je reeds bent ingeschreven. 

 

2. Zermelo Portal 

Via het portal zie je óók de keuzevaklessen die worden aangeboden waarvoor je jezelf kunt 

inschrijven. Inschrijven doe je via lrc.zportal.nl. Hoe je jezelf inschrijft voor een keuzevakles zie 

je in https://www.youtube.com/watch?v=NVhG1EkbqcI. 

LET OP (1) : keuzevaklessen duren 75 minuten ook al staan ze voor 30 minuten in het rooster.  Je 

mag je dus voor maximaal 1 keuzevakles per dag inschrijven, anders overlappen ze elkaar! 

LET OP (2) : Voor de eerste en tweede klassen geldt dat in de komende weken ook LO-lessen in 

het rooster worden gezet.  

 

Tot slot nog een iets van een heel andere orde: 

 

Vragenlijst over afstandsonderwijs 

Wij willen je vragen om een vragenlijst in te vullen over hoe je het afstandsonderwijs van de 

afgelopen periode hebt ervaren. De uitkomsten van deze enquête gebruiken wij om de afgelopen 

periode te evalueren en te bekijken welke zaken we in de toekomst kunnen verbeteren. 

 

Alle leerlingen ontvangen op hun schoolemailadres een link en een login voor deze enquête. We 

vinden het fijn als zoveel mogelijk leerlingen de enquête invullen. 

 

Zeker tot de zomervakantie blijft het mailadres ‘onderwijsvragen@lrc.nl’ in de lucht. Leerlingen 

en ouders kunnen algemene vragen over het onderwijs zoals we dat nu vormgeven via dit adres 

aan ons stellen. We beantwoorden elke vraag zo snel en zorgvuldig mogelijk.  

 

Voor eind juni zullen we alle leerlingen informeren over de laatste twee weken van het schooljaar. 

Dan gaat het onder andere over het inleveren van de boeken en het ophalen van je rapport. In 

dezelfde brief zullen we ook belangrijke informatie over de start van het nieuwe schooljaar 

verstrekken. 

 

Ik wens jullie namens alle collega’s heel veel succes met de laatste weken onderwijs tot de 

zomervakantie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric Hordijk 

Rector 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NVhG1EkbqcI

