Zeist, 29 mei 2020
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Openbaar Lyceum Zeist
Betreft: onderwijs vanaf 3 juni
Beste ouders,
Vanaf 3 juni gaan we weer op school onderwijs geven. We kunnen en mogen niet alle
leerlingen tegelijk ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Leerlingen komen dus maar
een klein deel van de week op school. We starten het onderwijs gefaseerd op omdat leerlingen
en medewerkers moeten wennen aan de nieuwe regels. In de bijlage treft u een overzicht aan
van de regels voor leerlingen. Het is fijn als u die met uw zoon of dochter bespreekt.
Op school kunnen er maximaal 9 leerlingen in een lokaal en moeten we de groepen dus
opdelen. Het is dan niet mogelijk de combinatie klas/lesgroep – vak – docent in stand te
houden. In het onderwijs op school zullen leerlingen in de onderbouw dan ook begeleid
worden door docenten die niet hun eigen (vak)docent zijn. In de bovenbouw kiezen
leerlingen voor ondersteuning bij een vak, dat kan door een andere vakdocent dan de eigen
geven worden.
We vinden de relatie tussen leerling en mentor erg belangrijk, daarom zijn de
mentorcontacten de kern van het onderwijs op school.
In het afstandsonderwijs blijven de vakdocenten natuurlijk wel hun eigen klassen en
lesgroepen les geven. Daarom zorgen we ervoor dat het afstandsonderwijs zoveel mogelijk
door blijft gaan.
Onderwijs is een sociaal gebeuren, leren van elkaar en met elkaar is belangrijk. We zijn blij
dat we dat nu, ook al is het beperkt vanwege de coronamaatregelen, ook weer kunnen doen.
Onderwijs
Voor alle leerlingen geldt:
Onderbouw:
 Leerlingen gaan 1 vast dagdeel naar school voor mentorgesprekken en begeleide
werkuren.
 De overige dagdelen gaat het online onderwijs zoals we dat nu kennen door.
 Er is een rooster van de dagdelen op school voor de klassen/mentorgroepen.
 Het huidig rooster in Magister blijft staan. Voor de dagdelen dat de
klassen/mentorgroepen op school zijn worden de lessen uit het rooster gehaald.
 Voor de online lessen zal blijven gelden: minimaal 1 online les per vak per week.
Bovenbouw:
 Leerlingen gaan 1 vast dagdeel naar school voor mentorgesprekken en
vakondersteuning. Leerlingen die extra ondersteuning voor een bepaald vak nodig
hebben zijn ingedeeld en door hun mentor daarvan op de hoogte gesteld. De overige
leerlingen kunnen een keuze maken. Vakondersteuning wordt in blokuren (90
minuten) aangeboden.
 De overige dagdelen gaat het online onderwijs door.
 Er is een rooster van de dagdelen op school voor de klassen/mentorgroepen.
 Het huidig rooster in Magister blijft staan. Voor de dagdelen dat de
klassen/mentorgroepen op school zijn worden de lessen uit het rooster gehaald.




Er zijn in de bovenbouw ook nog SE toetsen.
Er is besloten om na TW4 twee herkansingsmogelijkheden aan te bieden.

Overzicht van de vaste dagdelen per leerlaag:
 Ma ochtend: Havo OB klas 1
 Ma middag: Havo OB klas 2
 Di ochtend: vwo OB klas 1
 Di middag: vwo BB klas 5
 Wo ochtend: vwo OB klas 2
 Wo middag: vwo BB klas 4
 Do: havo BB klas 4, verdeeld over de hele dag
 Vr ochtend: havo OB klas 3
 Vr middag: vwo OB klas 3
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben:
Teamleiders hebben samen met de mentoren op basis van de adviezen van docenten bepaald
welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op school. Leerlingen zijn hierover door
hun mentor geïnformeerd. Het kan hierbij gaan om ondersteuning bij een vak, ondersteuning
bij plannen en organiseren of het bieden van een goede werkplek op school.
Fasering
We starten niet meteen met alle activiteiten tegelijk om leerlingen en medewerkers te laten
wennen aan de nieuwe regels en een veilige omgeving te kunnen waarborgen.
Week 3 tot en met 5 juni ( dinsdag 2 juni is nog een vakantiedag).
 Alleen mentorlessen voor de klassen die op woensdag tot en met vrijdag naar school
komen. De leerlingen ontvangen daarvoor via hun magistermail een rooster.
 Begeleide werkuren en vakondersteuning starten nog niet.
 Afstandsonderwijs gaat gewoon door.
 In VWO 5 zijn er 3 SE toetsen (aardrijkskunde, biologie en Wiskunde D). Het
afstandsonderwijs gaat daarnaast zoveel mogelijk door.
 De leerlingen die nu al op school werken blijven ook deze week gewoon op school
werken.
Vanaf maandag 8 juni:
 Mentorlessen, begeleide werkuren en vakondersteuning voor alle leerlagen. De
leerlingen ontvangen in de loop van de volgende week daarover extra informatie.
 Onderwijs voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben gaat van start. De
betrokken leerlingen worden hierover geïnformeerd.
Als school zijn we gewend het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen voorop te stellen.
In deze coronacrisis zijn echter de maatregelen die een veilige en gezonde omgeving moeten
waarborgen bepalend voor de manier waar op we dat kunnen doen. Dat is voor ons allemaal
wennen, we rekenen daarbij ook op uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Frank Spijkers
Rector Openbaar Lyceum Zeist.

