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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van OVMZ
Zeist, 26 november 2020
Betreft: lesuitval en inval
Beste leerling, ouders en/ of verzorgers,
Op 4 november jl. hebben we jullie bericht over de situatie op onze school. Om de lesuitval
zoveel mogelijk tegen te gaan hebben we besloten de lessen hybride te gaan aanbieden. Dit
betekent dat er regelmatig naast fysiek, ook online lesgegeven is de afgelopen drie weken. We
hebben gezien dat deze keuze ook daadwerkelijk een positief effect heeft op de lesuitval.
We zijn er echter nog niet. Om ervoor te zorgen dat we de lesuitval nog verder terugdringen,
starten we vanaf aanstaande maandag met een aantal (docenten)studenten om in te vallen
gedurende de lesdag en zo de online les van de docent in de klas te kunnen begeleiden.
Daarnaast verwachten we dat leerlingen voorafgaand aan en direct na de lessen naar huis
gaan om zo meer rust in en om de school te creëren. We verwachten dan dat de online lessen
op die momenten vanuit huis gevolgd worden door de leerlingen. Leerlingen voor wie de
reistijd te kort is, mogen uiteraard de lessen op school volgen. Zij kunnen contact opnemen
met hun mentor, zodat zij de les ook kunnen volgen op een rustige werkplek met toezicht en
niet zoals sommige leerlingen nu doen vanuit de kantine of aula.
Klassen die thuis in quarantaine zitten vanwege een besmette leerling in de klas, volgen
gedurende die periode het hele lesrooster online. Helaas hebben we deze week twee klassen
uit de onderbouw naar huis moeten sturen. Juist in de activiteitenweek een extra
teleurstelling. Met de mentoren van beide klassen kijken we of we in de nabije toekomst nog
een leuke activiteit kunnen organiseren om de teleurstelling zo toch iets te verzachten.
We zullen in principe in ieder geval tot aan de kerstvakantie doorgaan op deze manier.
Uiteraard houden we daarbij de landelijke en regionale ontwikkelingen goed in de gaten.
Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de afdelingsleider van uw zoon of dochter.
Daarnaast zijn we verheugd u te kunnen melden dat we twee nieuwe docenten kunnen
verwelkomen op het OVMZ. Aankomende week start mevrouw van Rooijen. Zij vervangt de
heer Zijlstra als docent wiskunde. Na de kerstvakantie start mevrouw van Beerschoten als
docent Nederlands. De lessen biologie zijn in het derde leerjaar inmiddels ingevuld door
mevrouw Jobse.

We realiseren ons zeker dat deze onzekere periode veel van iedereen vraagt. We kijken met
bewondering naar de flexibiliteit van onze leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers. Rest
ons nog jullie opnieuw veel sterkte te wensen de komende periode.

Met hartelijke groet, ook namens het team
Naima Rahmouni
Directeur OVMZ a.i.

