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Geachte heer, mevrouw, 

 

De eerste twee weken van het schooljaar zitten er weer bijna op.  

Hoog tijd om u te informeren over de start en komende periode. 

 

Dit schooljaar zijn Manon Rijken (onderbouw) en Menno Horst (bovenbouw) als 

teamleider gestart op het OVMZ. Samen met de mentoren van de klassen en de 

jaarlaag-coördinatoren gaan we dit jaar met veel enthousiasme het onderwijs verder 

vormgeven.  

Na de kennismaking met de mentor(en) op dinsdag 1 september zijn de lessen gestart. 

Met andere woorden de vakantie is nu echt voorbij en het nieuwe schooljaar is 

begonnen! 

 

Corona 

Vorig jaar hebben we een bijzonder schooljaar meegemaakt door alle perikelen rond 

corona. Dit schooljaar gaat ook anders verlopen dan we gewend zijn. Docenten die 

symptomen vertonen van het Covid-19-virus komen niet op school of gaan direct naar 

huis en laten zich testen. Zij mogen pas weer op school komen op het moment dat zij 

een negatieve uitslag hebben van de test. Dit kan dan lesuitval betekenen of online 

lessen voor het vak van deze docent. Voor leerlingen gaan de richtlijnen van het RIVM 

ook op. Houd uw zoon of dochter thuis op het moment dat zij of hij symptomen 

vertoont en maak een afspraak voor een test. Zolang de uitslag van de test niet bekend is 

blijft uw zoon/dochter thuis. 

Op het moment dat een medewerker of een leerling positief wordt getest op Covid-19 

zullen wij u informeren. Daarnaast wordt de GGD ingeschakeld. Zij hebben een 

ondersteunende en adviserende rol bij het uitvoeren van de procedure. 

Docenten trachten rekening te houden met deze omstandigheden door online de 

leerlingen thuis de les te laten volgen. Vanzelfsprekend doen we ons best om dit te 

bewerkstelligen, maar er zijn momenten dat dit niet kan. Magister is dan de bron om op 

de hoogte te blijven van huiswerk en lesstof. 

 

Migratie Magister 

Op dit moment ondervinden we helaas nog steeds problemen vanuit de migratie van 

Magister naar NUOVO. De ICT-afdeling is druk bezig om de zaken op orde te krijgen 

en we hopen dat het een en ander snel op orde is. De leerlingen kunnen naast Magister 

gebruik maken van de Zermelo app waarin ze hun rooster en roosterwijzigingen kunnen 

zien.  
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Ondersteuningsuren 

Deze week zijn de ondersteuningsuren gestart voor de vakken Nederlands, Engels en 

Wiskunde.  Naar aanleiding van de overgangsvergaderingen vorig schooljaar is voor 

deze uren een aantal leerlingen aangemeld. Deze week berichten de mentoren de ouders 

van de deelnemende leerlingen. De leerlingen zelf zijn op dit moment al op de hoogte.  

 

Introductiedag eerste leerjaar 

Op dinsdag 22 september as wordt er een introductiedag georganiseerd voor de 

leerlingen van het eerste leerjaar en de opstapklas. De hele dag zijn er activiteiten 

georganiseerd om elkaar en de mentoren beter te leren kennen. Het belooft een leuke en 

uitdagende dag te worden waarbij de Corona-richtlijnen uiteraard in acht worden 

genomen. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat we er samen 

een gezond en succesvol jaar van maken. 

 

Met hartelijke groet, namens het team OVMZ 

 

Naima Rahmouni  

Directeur a.i.  

 


