Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen
van het Zaanlands Lyceum

Zaandam, 17 februari 2021
Kenmerk: 21-11 MvD/mk

Betreft: heropening na 1 maart 2021

Geachte ouders, verzorgers,
We hadden graag voor de voorjaarsvakantie een duidelijk perspectief gegeven over de
(gedeeltelijke) heropening van de school. Helaas vindt de persconferentie plaats in de
voorjaarsvakantie op dinsdag 23 februari. Vanwege de vele onzekerheden, kunnen we op dit
moment dan ook niet in detail communiceren. Wel kunnen we u meenemen in de
afwegingen die wij gemaakt hebben voor de (gedeeltelijke) heropening van de school.
Als schoolleiding hebben wij meerdere scenario’s tegen het licht gehouden en wij realiseren
ons dat aan elk scenario voor- en nadelen kleven.
Wij vinden het heel belangrijk dat:
1. alle leerlingen zoveel als mogelijk naar school gaan
2. we zo dicht als mogelijk bij de huidige structuren proberen te blijven
3. er minder schermtijd, meer werktijd voor leerlingen en collega’s is
Verkorte online lesdagen vanaf 1 maart
Het is mogelijk dat we binnenkort gedeeltelijk heropenen en we bereiden ons dan ook voor
op de zogenaamde 1,5-meterschool, waarbij wij 10 leerlingen per lokaal kunnen ontvangen.
In overleg met de MR heeft de schoolleiding besloten vanaf 1 maart te werken met een
gecomprimeerd 30-minutenrooster voor de online lessen. Gecomprimeerd wil zeggen dat we
zoveel mogelijk tussenuren en praktijkvakken uit het lesrooster gehaald hebben. Voor
sommige leerjaren betekent dit ook dat het aantal contactmomenten in de ochtenduren
gereduceerd wordt. De online lessen worden voor alle leerjaren (ook de examenklassen) in
de ochtend verzorgd. Vanaf 1 maart staat er voor alle klassen een nieuw rooster in Magister.
We streven ernaar vanaf 8 maart de leerlingen per leerjaar op twee vaste middagen per
week op school te ontvangen. Deze vaste middagen richten we in voor sociale contacten,
creativiteit, toetsing, practica en vakondersteuning op maat.

We kijken allemaal uit naar de echte ontmoeting op het Zaanlands Lyceum, op een veilige
manier. En als het zover is, dan gaan we dit vieren. Wij zijn net als u zeer benieuwd naar de
persconferentie van dinsdag 23 februari.
Met vriendelijke groet,

Drs. M.van Dijk
Rector

