
Zeist 15 maart 2020 

 

 

Aan de leerlingen van het Openbaar Lyceum Zeist, 

 

 

 

Beste leerlingen, 

 

 

De regering heeft vanmiddag besloten dat met ingang van morgen, 16 maart, de scholen drie 

weken lang tot en met zondag 5 april gesloten zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor het 

Openbaar Lyceum.  

 

Er zijn vanaf morgen geen lessen en de toetsweek voor H5 en V6 gaat aankomende week (16 

– 20 maart) ook niet door. Voor de examenklassen wordt in de loop van volgende week nog 

nadere informatie gegeven. We zullen jullie daarover zo snel mogelijk informeren. 

 

De activiteitenweek van 30 maart tot en 4 april en de toetsweek voor H4, V4 en V5 in die 

periode gaan ook niet door. We zullen zo snel mogelijk laten weten wat de consequenties 

daarvan zijn.  

 

We gaan zo goed mogelijk het onderwijs digitaal aanbieden en zullen daarbij gebruik maken 

van de ELO van Magister. We zullen wel tijd nodig hebben om dat goed te organiseren, dus in 

de loop van de volgende week zullen we dit op volle schaal in kunnen zetten. Check 

regelmatig (minstens drie keer per dag) je berichten in Magister.  

 

De kinderen van ouders die werken in vitale beroepen mogen wel naar school als ze niet thuis 

kunnen blijven. Zij kunnen werken in het OLC of de mediatheek. Wil je hiervan gebruik 

maken dan moeten je ouders daarover contact opnemen met je teamleider. 

 

Heb je spullen op school liggen in je kluisje die je nodig hebt (boeken, schriften) dan kun je 

die maandag 16 maart ophalen. Tussen 9 en 10 uur voor onderbouw havo, tussen 10 en 11 uur 

voor onderbouw vwo, tussen 11 en 12uur  voor bovenbouw havo en tussen 12 en 13 uur voor 

bovenbouw vwo. We spreiden dit om niet te veel leerlingen tegelijk in het gebouw te hebben.  

 

Deze situatie is voor ons allemaal nieuw. We zullen zo goed mogelijk het onderwijs op een 

andere manier verzorgen en als we daar allemaal aan meewerken gaat dat zeker lukken. Heb 

je vragen, opmerkingen op suggesties? Laat dat dan via mail of Magister weten aan je mentor, 

je teamleider of aan mij.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Spijkers 

Rector Openbaar Lyceum Zeist. 

 


