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Weer naar school 

Vanaf woensdag mochten de leerlingen weer naar school, gespreid over de dag en in groepen van maximaal 

9 per lokaal. Deze week nog om te wennen en geïnformeerd te worden in mentorlessen en voor een enkele 

toets in V5. Vanaf maandag 8 juni komen daar ook begeleide werkuren in de onderbouw bij en keuze uren 

voor vakondersteuning in de bovenbouw.  

 

Roosters 

De mentorlessen, begeleide werkuren en vakondersteuningsuren worden ingebouwd in het rooster in 

Magister. Op de plek waar die uren komen te staan verdwijnen de lessen die daar stonden. Omdat we 

Magister niet dicht kunnen zetten is het ombouwen van dat rooster live te zien, dat kan leerlingen verrassen 

worden als er ineens ‘keuzeuur’of ‘k-bwu’staat. De teamleiders zullen de leerlingen informeren over hoe de 

informatie gelezen moet worden.  

 

Inschrijven voor vakondersteuning bovenbouw 

Vanaf maandag kunnen de bovenbouw leerlingen zich inschrijven voor de ondersteuningsuren in de 

bovenbouw. Dat verloopt volgens het volgende schema: 

 Maandag 12 uur: Magister KWT open voor V5 

 Maandag 17 uur: Magister KWT open voor V4 

 Dinsdag 17 uur: Magister KWT open voor H4 

De leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn dan al geplaatst. De leerlingen worden 

geïnformeerd over de manier waarop ze zich, via Magister, kunnen inschrijven.  

 

Vragenlijst voor leerlingen over afstandsonderwijs 

Woensdag 3 juni is, met enige vertraging, een vragenlijst gestuurd naar alle leerlingen om heb te bevragen 

over hun ervaringen met afstandsonderwijs. De vragenlijst is ontwikkeld door Prof. Femke Geijsel van de 

Radboud docenten academie. We hopen op grond van deze vragenlijst nog het nodige te kunnen leren voor 

de laatste weken van dit schooljaar maar zeker voor volgend schooljaar mochten we nog enige vorm van 

afstandsonderwijs in moeten zetten. 

Verzoek aan de ouders: stimuleer deze week het invullen van de vragenlijst. Dat kan tot en met vrijdag 12 

juni. 

 

Leerlingen met het OV naar school 

Leerlingen die minder dan 8 km van school wonen (hemelsbreed) worden geacht per fiets naar school te 

komen. Leerlingen die verder weg wonen stimuleren we dat ook te doen maar die mogen, als het echt niet 

anders kan met het OV. We hebben dat geinventariseerd en dat gaat bij het OLZ om 15 leerlingen. Er is op 

bestuursniveau overleg geweest met de vervoersmaatschappijen en die hebben geconcludeerd dat alle 

leerlingen van het OLZ  (en ook de overige NUOVO scholen) die het OV nodig hebben ook daarvan zonder 

problemen (maar wel met een mondkapje) gebruik kunnen maken.  
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