Aan de leerlingen van het OVMZ
en hun ouder(s)/verzorger(s)

Zeist, 1 maart 2021
Betreft: fysiek onderwijs OVMZ

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),
In de brief van donderdag jl. hebben wij aangekondigd dat wij jullie deze week
zouden informeren over hoe het fysieke onderwijs wordt vormgegeven.
Zoals eerder geschreven verandert er voor de examenklassen niets en zullen
deze week de lessen voor de derdejaars nog online zijn i.v.m. de toetsweek
volgende week. Vanaf maandag 15 maart a.s. staat het rooster in Zermelo en
Magister voor hen klaar.
Op dit moment zijn we druk met het rooster om de lessen voor de onderbouw
fysiek te organiseren. Starten midden in de week blijkt lastig in het
roosterprogramma te krijgen. Ondanks dat dit waarschijnlijk deze week nog
niet duidelijk in het rooster staat, gaan we toch fysiek starten.
Dit betekent dat de onderbouwleerlingen morgen (dinsdag) in gespitste
groepen (A en B) uitgenodigd worden door de mentor voor een uitgebreide
mentorles. We bespreken tijdens deze les hoe de leerlingen deze periode
ervaren hebben, hoe het is om weer op school te zijn, leggen de nieuwe regels
en maatregelen uit en is er ruimte voor sociale activiteiten met de groep. De
mentor zal de leerlingen informeren of ze in groep A of in B zitten.
Dinsdag 2 maart 2021 onderbouw
 Groep A start om 8.30 uur (lesuur 1 en 2)
 Groep B start om 10.50 uur (het 4e en 5e lesuur)
*De andere lessen zullen voor deze dag komen te vervallen.
Woensdag 3 maart 2021 onderbouw
 Online les woensdag i.v.m. openlesmiddag basisscholen
Donderdag 4 maart 2021 onderbouw
 Groep B fysiek les op school volgens lesrooster.
Vrijdag 5 maart 2021 onderbouw
 Groep A fysiek les op school volgens lesrooster.
Als je geen fysieke les hebt dan zal je door de vakdocent geïnstrueerd worden
wat de opdrachten zijn die je thuis moet maken en kun je Teams gebruiken om
vragen te stellen aan je docent.

De school gaat weer open en dat houdt in dat we ons aan regels en afspraken
moeten houden. De leerlingen moeten op school en op het schoolterrein
anderhalve meter afstand houden. Daarvoor is het nodig dat er niet te veel
leerlingen op hetzelfde moment op dezelfde plek zijn. We hebben daarover
met de collega’s van het OLZ afspraken gemaakt:
 Er komen verschillende aanvangs- en eindtijden op het OVMZ en OLZ:
de lessen van het OVMZ starten vanaf maandag 8 maart om 8.40 uur.
Hierdoor en door de verschillende roosters per klas of lesgroep
eindigen de lessen ook niet allemaal op hetzelfde moment.
 Er zijn geen gezamenlijke pauzes: de pauzes zijn op elkaar afgestemd
waardoor er geen overlap meer is in pauzes. De leerlingen pauzeren
buiten. Alleen bij erg slecht weer (vast te stellen door de schoolleiding)
kunnen de leerlingen in de lokalen pauzeren. Er wordt niet gepauzeerd
in de gangen en hallen, de kantine van het OVMZ en de aula van het
OLZ zijn gesloten evenals de uitgifte punten van ZoVital. Er is dus geen
verkoop van eten/drinken op school.
 Er komen looproutes die op de vloer zijn aangegeven, dit zijn in
principe dezelfde routes als in het vorige jaar. We gebruiken meerdere
ingangen. De leerlingen van het VMBO parkeren de fiets achter op het
terrein bij het VMBO-gebouw.
Bovendien vragen we wederom extra aandacht voor de inmiddels bekende
voorzorgsmaatregelen: het handen wassen, tafels reinigen en we letten ook
strikt op het dragen van een mondkapje. De anderhalve meter afstand zal voor
heel veel van onze leerlingen echt wennen worden. Maar dat moet dus wel.
We hopen dat jullie thuis ook de noodzaak hiervan willen bespreken.
De afspraken over thuis blijven bij klachten, je laten testen en indien nodig en
evt. in quarantaine gaan, blijven zoals ze ook al voor deze lockdown waren.
Het blijft belangrijk om bij klachten, quarantaine, thuis blijven in verband met
een test en eventuele besmettingen dit snel te melden op school, graag
telefonisch en niet via de magister app.
Tot slot wij zijn allemaal heel blij dat we weer naar school mogen, waarbij we
ons bewust zijn van bepaalde risico’s, maar met elkaar hebben we er
vertrouwen in dat dit verantwoord lukt.
Met vriendelijke groeten, namens het team OVMZ,
Naima Rahmouni
Directeur a.i.

