
Corona Update Ouders Openbaar Lyceum Zeist 

Maandag 16 maart. 

 

Beste ouders, 

 

Ik zal u met enige regelmaat op de hoogte houden van de stand van zaken. Als school 
proberen we zo goed mogelijk het onderwijs voor uw zoon of dochter doorgang te laten 
vinden in deze situatie, maar daar hebben we ook uw hulp bij nodig.  

Hieronder is de brief weergegeven die we vandaag naar de leerlingen hebben gestuurd. 
Daarin staat in grote lijnen hoe we de komende weken het onderwijs gaan organiseren. Ik wil 
u twee zaken nadrukkelijk vragen: 

 Zie erop toe dat uw zoon of dochter regelmatig tijd aan het schoolwerk besteedt. Het 
werkt het beste als zoveel mogelijk een normaal schoolritme aangehouden wordt. 
Vanaf woensdag 18 maart zal er voor alle vakken een aangepaste planning voor de 
komende drie weken in de ELO van Magister staan. U kunt daarin ook zien wat we 
van de leerlingen verwachten. Als dit vragen oplevert, kunt u hierover per mail 
contact opnemen met de mentor van uw kind.  

 Ook al is uw zoon of dochter thuis dan vragen wij u toch hem of haar ziek te melden 
als hij/zij ziek is. Docenten gaan controleren of het opgegeven werk gemaakt is en dan 
is het van belang dit te weten. Omdat de school telefonisch slechter bereikbaar is bij 
voorkeur ziek melden via de Magisterapp. In onze oudernieuwsbrief van oktober 
hebben we verteld hoe dat werkt. Hier vind u voor de zekerheid nogmaals de link. 
Mocht er bij uw zoon of dochter of bij een lid van het gezin Corona zijn vastgesteld 
dan hoort zijn/haar teamleider dat graag.  

 

De school is in deze periode beperkt telefonisch bereikbaar. Deze week zijn we iedere dag 
bereikbaar van 9.00 – 14.00 uur. Hoe dat daarna zit weten we nog niet, daarover zal ik u 
tijdig informeren. Per mail zijn onze medewerkers goed bereikbaar.  

In de komende weken vervalt een aantal activiteiten. Dat zijn de voorlichting voor de 
buitenlandse reizen H4 en V5 op 19 maart (ik ga er op dit moment vanuit dat de reizen geen 
doorgang kunnen vinden, maar een definitief besluit is daarover nog niet genomen) en het 
Waarderend Onderzoek OLZ op 19 maart. Voor het VIP-fest van 8 april wordt een andere 
datum gezocht.  

 

Met vriendelijke groet, 

Frank Spijkers 
Rector Openbaar Lyceum Zeist 
 
 
  



 
 
 
Hieronder de brief die vandaag naar alle leerlingen is gestuurd:   
 
Beste leerling, Wat een vreemde situatie is het waar we ons nu ineens in bevinden! De school moet 
nu op korte termijn vormgeven aan onderwijs op afstand en van jullie wordt gevraagd dat thuis goed 
op te pakken. In deze brief laten we je weten wat onze plannen en planningen zijn, zodat je weet 
waar je de komende tijd op mag rekenen.  

Les op afstand 
De vaksecties gaan een programma maken voor de komende 3 weken. Dat zetten ze uiterlijk 
woensdag 18 maart om 10.00u in Magister. Daarbij maken ze bijvoorbeeld gebruik van 
Youtubefilmpjes, ze werken via Office Teams (ontvang je dan nog informatie over), er zijn docenten 
die willen Skypen, ze geven digitaal feedback op werk dat jij ze op moet sturen et cetera. Het is 
belangrijk dat je het schoolwerk bijhoudt. Wanneer jullie weer naar school mogen komen, hebben 
we namelijk geen tijd om te wachten op de leerlingen die het werk niet gemaakt hebben. De 
docenten gaan dan verder waar jullie gebleven zouden moeten zijn. Het is geen vakantie, je hebt 
alleen op een andere manier dan anders school.  

Problemen? 

 Mocht je voor een vak geen planner zien na woensdag 10.00u, meld dat dan bij je mentor of 
je teamleider. 

 Ben je ziek? Laat je dan – via Magister – door een ouder ziekmelden. De docent weet dan dat 
en waarom je je werk niet bijhoudt.  

 Heb je thuis geen toegang tot een laptop of PC? Mail dan je teamleider.  
 

Tips 

 Zorg ervoor dat je in een vast ritme aan je schoolwerk werkt. Neem dus op vaste momenten 
pauze en zorg ervoor dat je goed aan het werk blijft (zonder telefoon in de buurt 
bijvoorbeeld) op de momenten waarop je aan de slag gaat.  

 Vraag je ouders of ze met je meekijken of je alles af hebt, zo voel je meer controle en is de 
kans groter dat je het goede gaat doen.  

 Denk aan de lange termijn: hoewel je nu vrij bent, moet je straks weer goed meedraaien. 
 

H4/V4/V5 - toetsweek 

Als we tot 6 april dicht zijn, maar daarna weer open mogen, is het waarschijnlijk dat de toetsweek 
wordt geplaatst in de week van 13 april.  

Examenleerlingen 

We begrijpen dat er bij jullie extra veel vragen en extra grote zorgen leven. Die hebben wij zelf ook. 
Omdat er in heel Nederland leerlingen in hetzelfde schuitje zitten als jullie en omdat minister Slob 
gister al heeft aangekondigd dat de examenleerlingen meer aandacht verdienen, verwachten we dat 
er vanuit de overheid richtlijnen en informatie komen over hoe we jullie schooljaar verder 
mogen/moeten/kunnen afronden. We wachten deze informatie af en laten jullie steeds zo snel 
mogelijk weten hoe we dit voor jullie vertalen naar onze schoolpraktijk.  



 

We hopen samen met jullie een zinvolle invulling te geven aan de komende tijd, waarin jouw 
ontwikkeling nog steeds centraal staat. We wensen jullie allemaal veel gezondheid toe voor de 
komende periode. 

 

Heb je nog vragen, opmerkingen of briljante ideeën, mail dan je teamleider! 

Met vriendelijke groet, 

 

Milan Djukanovic (havo onderbouw)  mdjukanovic@openbaarlyceumzeist.nl 

Paula de Jong (havo bovenbouw)  pjong@openbaarlyceumzeist.nl 

Sander Schouwerwou (vwo onderbouw) sschouwerwou@openbaarlyceumzeist.nl 

Heiltje Winterink (vwo bovenbouw  hwinterink@openbaarlyceumzeist.nl  

 

 


