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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De eerste rapportperiode zit er inmiddels op en we gaan richting de kerstvakantie.
Graag informeer ik u over een aantal lopende zaken.

Lesuitval
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.

Wisseling docenten
We zijn verheugd u te kunnen melden dat we twee nieuwe docenten kunnen
verwelkomen op het OVMZ. Deze week is mevrouw van Rooijen gestart. Zij vervangt
de heer Zijlstra als docent wiskunde. Na de kerstvakantie start mevrouw van
Beerschoten als docent Nederlands. De klassen M3b en B3a hebben lessen gemist. Zij
krijgen daarom na de kerstvakantie een uur extra les Nederlands om de achterstand in
te halen. De lessen biologie zijn in het derde leerjaar inmiddels ingevuld door mevrouw
Jobse. Door de komst van onze nieuwe collega’s hebben we alle lesuren weer ingevuld.
Mevrouw van Zon is sinds deze week bovenbouwcoördinator en zal na de mentoren
het aanspreekpunt zijn betreft leerlingzaken. Zij was al jaarlaagcoördinator van het
derde leerjaar. Door deze verschuiving zal klas B3A vanaf deze week het vak Engels
krijgen van mevrouw Schiller.
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Sexting bovenbouw
Er is in de bovenbouw deze week sprake geweest van sexting doormiddel van
verspreiding van een seksueel getint filmpje. Wij hebben advies gevraagd aan de
politie en aan hulpverleners van “Pretty Woman” hoe wij het beste kunnen handelen.
In alle klassen is het voorval besproken en hebben de leerlingen de opdracht gekregen
het filmpje van hun telefoon te verwijderen. Naast dat het strafbaar is om een
dergelijk filmpje in je bezit te hebben en/of het versturen daarvan, willen wij onze
leerlingen leren dat de gevolgen van het bekijken en het verspreiden van dergelijke
filmpjes ernstige gevolgen kunnen hebben. Wij verzoeken u dit ook met uw kind te
bespreken. Voor meer informatie kunt u kijken op, https://www.prettywomanutrecht.nl/

Agenda
Dinsdag 8 december is er een studiedag voor ons team en zijn onze leerlingen lesvrij.
We realiseren ons dat deze onzekere periode veel van iedereen vraagt. We kijken met
bewondering naar de flexibiliteit van onze leerlingen, medewerkers en
ouders/verzorgers.
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Menno Horst
Teamleider bovenbouw
Openbaar VMBO & MAVO Zeist
MHorst@ovmz.nl
030-691 4544

