OLZ Nieuwsflits 13 voor ouders, 5 juni 2021
Inleiding
Vanaf maandag 7 juni mogen alle leerlingen weer tegelijk naar school. In de media staat dan dat de scholen
weer open zijn, ik probeer die formulering te vermijden omdat de scholen nooit gesloten zijn geweest. Het hele
schooljaar hebben we zo goed mogelijk onderwijs verzorgd, op school, online en ook zelfs die twee vormen
tegelijk. Het hele jaar ook zijn er leerlingen op school geweest, de examenklassen bijvoorbeeld of kwetsbare
leerlingen. Maar nu mogen de leerlingen weer met zijn allen.
Ik zeg het eerlijk: ik heb daar gemengde gevoelens bij. Het is fijn dat alle leerlingen weer de hele week naar
school kunnen en dat er weer volop leven in de brouwerij en de gangen en lokalen is. Maar de pandemie is nog
niet voorbij, nog lang niet alle medewerkers op school zijn (volledig) gevaccineerd en het zou om allerlei
redenen heel vervelend zijn als het aantal besmettingen onder leerlingen en medewerkers van de school weer
gaat oplopen in de laatste spannende weken van het schooljaar. Liever had ik meer ruimte gehad om de school
geleidelijker open te stellen en niet voor twee of drie weken (want daar hebben we het over) het onderwijs
weer anders moeten organiseren. Maar we hebben steeds de Corona maatregelen loyaal uitgevoerd en dat
doen we dan deze keer ook. Uiteindelijk helpt dat ook in het bestrijden van een crisis.
Frank Spijkers
Rector Openbaar Lyceum Zeist

Preventief testen met zelftesten: altijd vrijwillig
Vanaf volgende week krijgen de leerlingen die dat willen twee zelftesten per week mee naar huis zodat ze zich
twee keer per week preventief kunnen testen. De minister hoopt zo de toename van het aantal besmettingen
door het loslaten van de anderhalve meter tussen leerlingen onderling tegen te gaan. Voor het afnemen van
zelftesten geldt: dat is altijd op basis van vrijwilligheid! Het afnemen van een zelftest is nooit een voorwaarde
om deel te mogen nemen aan lessen of andere onderwijsactiviteiten en we zullen op school dan ook niet
vragen of een leerling zichzelf getest heeft. De keuze om een zelftest te doen is iets waarover ouders en
leerlingen moeten beslissen. Daarom later we leerlingen ook niet op school zelftesten afnemen. We zullen in
de mentorlessen van volgende week de leerlingen informeren over de zelftesten en daarin ook benoemen dat
het doen van zelftesten vrijwillig is.

Aantallen besmettingen
In de grafieken hieronder is het aantal besmettingen bij leerlingen van het OLZ vanaf 1 maart weergegeven. In
totaal zijn dat tot nu toe 49 positieve testen. De aantallen zijn op basis van meldingen aan de school en zijn in
overeenstemming met de gegevens die bij de GGD bekend zijn. Het valt op dat er in de meivakantie geen
besmettingen zijn geweest. Ik denk dat dat mede veroorzaakt is door minder testen in de vakantie. In de week
na de vakantie was er ook geen sprake van een grote inhaalslag. Er zijn vooral besmettingen in klas 4 en hoger,
de laatste besmetting bij een onderbouw leerling dateert van 15 april, anderhalve maand geleden.
Deze week zijn er geen besmettingen gemeld, ik hoop dat dat zo blijft.

Bericht aan de leerlingen
Onderstaand bericht is vrijdag naar alle leerlingen gestuurd via Magister:
Lieve leerlingen,
Yes, jullie mogen weer allemaal naar school. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat jullie deze laatste weken nog
even samen, tegelijkertijd, naar school mogen komen. We vinden het wel belangrijk dat dit op een veilige en
verantwoorde manier gebeurt. Een groot deel van jullie docenten is nog niet gevaccineerd wat het ook
spannend maakt om nu open te gaan. Als we ons allemaal aan onderstaande maatregelen houden dan moet
het lukken!
•
•
•

Je houdt altijd 1,5 meter afstand tot een medewerker van school
Bij beweging in de school doe je net als nu een mondkapje op
We houden buiten pauze

•

•

We verzoeken je om twee keer per week te testen. Jullie ontvangen tijdens je eerste mentorles
thuistesten. Test op zondagavond of maandagochtend en op woensdagavond/donderdagochted. Jullie
docenten doen dat ook.
Bij (milde) klachten blijf je thuis, je meldt je ziek en je laat je via de GGD testen. Let op, je test dan dus
niet met een thuistest

We snappen dat jullie blij zijn om weer volledig naar school te mogen, maar we kunnen ons ook voorstellen dat
je zelf zorgen hebt. Neem dan vooral even contact op met je mentor.
Laten we er maandag een feestje van maken!
Tot maandag allemaal!
Milan Djukanovic
Sander Schouwerwou
Paula de Jong
Heiltje Winterink

Gebruik van Magister App door ouder(s) / verzorger(s)
Via uw Magister App heeft toegang tot de agenda (rooster) en absentie van uw kind. Het is via die app OOK
mogelijk uw kind, met een korte toelichting, voor de HELE (volgende) DAG ziek te melden (en hoeft u niet meer
te wachten tot 08.00 uur om de school te bellen).
Helaas is het via de app (nog) NIET mogelijk uw kind met een ANDERE REDEN afwezig te melden. Wij verzoeken
u de daarvoor bestemde formulieren (o.a. het ‘gele briefje’ voor een medische afspraak) te gebruiken of op de
dag zelf te bellen met de verzuimlijn (030-6982188).
Voor nadere toelichting over Ziekmelden, absentie en verlof en het gebruik van de Magister App verwijzen wij u
naar:
https://www.openbaarlyceumzeist.nl/op-olz/ziekmelden-absentie-en-verlof
https://www.magister.nl/leerling-ouder/hoe-werkt-magister-app-voor-ouders/

