
 

Corona Nieuwsflits ouders Openbaar Lyceum Zeist 10 april 

 

 
Beste ouders, 

 

Hierbij de nieuwe Corona Nieuwsflits. We zijn deze week op school opnieuw begonnen met 

het afronden van de schoolexamens voor H5 en V6. Dat betekent dat er weer, op beperkte 

schaal en binnen de strikte RIVM voorwaarden, leerlingen in het schoolgebouw komen. Een 

goed en vertrouwd gezicht. Of we na de meivakantie op grotere schaal terug kunnen naar een 

situatie met meer leerlingen in het gebouw is gelet op de huidige situatie en de geluiden van 

bewindslieden en deskundigen nog maar zeer de vraag. We wachten het rustig af. Gelukkig is 

er inmiddels wel meer bekend over de zakslaag- en herkansingsregeling voor onze 

examenleerlingen. Verderop in de deze Flits meer daarover.  

De afgelopen week was week 4 van het afstandsonderwijs. Het begint meer en meer te 

wennen en zaken gaan ook soepeler lopen. Werken volgens het rooster in Magister biedt 

meer structuur. Maar er is nog behoefte aan meer duidelijkheid, vandaar dat we een aantal 

afspraken nog een keer op een rijtje hebben gezet en dat naar docenten en leerlingen hebben 

gecommuniceerd. Verder ligt overbelasting door stapeling van (creatieve en uitdagende) 

opdrachten op de loer. We zijn ons daarvan bewust en bespreken dat met vakdocenten en 

mentoren.  

 

Frank Spijkers 

Rector OLZ 

 

 

Mediatheek 

De mediatheek is volgende week van woensdag 15 april tot en met vrijdag 17 april dagelijks 

van 8:30 tot 15 uur open voor het inleveren en eventueel lenen van boeken. In de 

coronaperiode worden alle boetes kwijtgescholden.  

We verzoeken leerlingen alleen te komen. In de mediatheek wordt  zo veel mogelijk 

contactloos gewerkt. 

 

 

Zak-slaagregeling en herkansingen 

Op woensdag 8 april heeft het ministerie de zak-slaag regeling voor dit schooljaar 

gepubliceerd en meer details over de herkansingen na het afronden van het Schoolexamen 

bekend gemaakt. Voor ouders van examenleerlingen: zie ook de brief van het NUOVO 

bestuur daarover die samen met deze Flits wordt gestuurd. 

De examencommissie bestudeert nu de details van de regeling en de gevolgen voor onze 

school  zal volgende week in klip en klare taal de leerlingen en ouders informeren.  

 

 



Bevordering einde schooljaar 

Het is duidelijk dat we aan het eind van dit schooljaar de leerlingen niet op de gebruikelijke 

manier kunnen beoordelen en bevorderen. Dit hebben we daarover aan de leerlingen 

gestuurd: 

 

Vorige week hebben we aangegeven dat we op een andere manier gaan bevorderen dit 

jaar. Dit ziet er als volgt uit. 

• Tijdens de weken van afstandsonderwijs krijg je formatieve toetsen. Deze toetsen 

worden beoordeeld. 

• In magister wordt het resultaat van deze toets neergezet in de vorm van een 

onvoldoende/voldoende/goed.  

• Deze beoordelingen worden meegenomen tijdens de overgangsbespreking. 

• We verwachten dat je aan alle formatieve toetsen deelneemt. Lukt dat niet dan neem 
je daarover contact op met je docent en met je mentor.  

• Ook de werkhoudingskolom van periode 3 wordt meegenomen tijdens de 

overgangsbespreking 

• Voorbeeld: Je hebt een mindere start gehad en je staat nu niet op overgaan. Je bent 

thuis goed aan het werk, levert alle opdrachten in. Helaas krijg je geen cijfers die je 

gemiddelde kunnen ophalen. In periode 4 maak je weer toetsen, ze zijn beter, maar 

toch is het cijfergemiddelde nog te laag. We kunnen er dan toch voor kiezen je te 

bevorderen. Dit hangt heel erg af van je scores tijdens het afstandsonderwijs. 

• Schoolexamens van havo 4, vwo 4 en vwo 5 moeten wel worden getoetst. De secties 

kijken hoe dit het best gedaan kan worden. Kan de toets op afstand worden gedaan, 

kan er een praktische opdracht van worden gemaakt of moet de toets bij terugkomst 

op school worden gemaakt. We houden jullie op de hoogte. 

 

Zo leren wij op afstand 

Dit zijn de afspraken die we aan de leerlingen hebben gestuurd: 

 

• In het huiswerk van je magisteragenda zie je staan wat je tijdens die les moet doen. 

Dit kan een linkje naar een onlineles zijn of de start van een opdracht. 

• Lees je huiswerk in magister volledig. Soms staat er meer dan je in eerste instantie 

ziet. Scroll dus ook naar beneden. 

• Magister blijft het platform voor communicatie etc. Voor bepaalde vakken kan het 

handig zijn om een ander platform te gebruiken. In het huiswerk in magister wordt 

hier dan duidelijk naar verwezen. 

• Formatieve toetsen worden als proefwerk in het huiswerk gezet, minimaal een week 
voor het afnemen hiervan. Je krijgt geen toetsen voor een cijfer (schoolexamens 

uitgezonderd). 

• Houd contact met je mentor! Is het even teveel, zijn er teveel onlinelessen op een 
dag? Is het gewoon teveel? Laat het weten! 

 

 

Schoolleiding Openbaar Lyceum Zeist 

 

 

 

 


