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

Zaandam, 1 maart 2021

Betreft: invulling middagprogramma
Kenmerk: 21-12 MvD/mk

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Zoals in eerdere communicatie aangegeven volgen alle leerlingen in de ochtenden online
lessen in een gecomprimeerd 30-minuten rooster.
Met deze brief informeren wij jullie over de invulling van het middagprogramma.
Invulling deze week (2 – 5 maart 2021)
Deze week willen wij de leerlingen één middag naar school laten komen voor een
mentorcontact en een enkele toets. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het rooster (zie
Magister voor de precieze invulling).
De docenten van de examenleerlingen nodigen een aantal examenleerlingen uit voor extra
ondersteuning op school. Deze ondersteuning vindt plaats tussen 15.00 en 16.30 uur.
Vanaf 8 maart 2021
Voor elk leerjaar worden twee middagen gepland waarop de klas als geheel bij elkaar komt.
Dit moment is bedoeld voor mentorcontact of toetsmoment. Voorafgaand of aansluitend
nodigen docenten die lesgeven aan dit leerjaar, verschillende leerlingen uit (maximaal 10 per
lokaal) voor projecten, lessen, begeleiding, enz. De docent nodigt deze leerlingen uit via
Teams.
De leerlingen worden verwacht tussen 13.00 en 17.00 uur. We benadrukken dat de invulling
van het programma per week kan verschillen. De precieze invulling en tijdstippen zijn terug
te vinden in Magister.

Overzicht van de middagen dat de leerlingen naar school komen
(zie Magister voor de tijden)
Leerjaar

Middagen

Leerjaar 1:

dinsdag en donderdag

Leerjaar 2:

maandag en woensdag

Havo 3e,3f:

dinsdag en vrijdag

Havo 3g,3h:

woensdag en vrijdag

Atheneum 3a:

dinsdag en vrijdag

Atheneum 3b,3c,3d:

dinsdag en donderdag

Gymnasium 3a,3b:

maandag en dinsdag

4 havo:

maandag en donderdag

4 vwo:

woensdag en vrijdag

5 havo:

dinsdag en donderdag

5 vwo:

woensdag en vrijdag

6 vwo:

maandag en vrijdag

Looproutes
Om de leerlingenstromen te reguleren wordt er weer gebruik gemaakt van looproutes. Deze
looproutes hangen bij de ingangen van de school. Belangrijk is de pijlen te volgen en rechts
te houden op de trappen en in de gangen.
Mondkapjes
Alle leerlingen dragen bij binnenkomst van het schoolgebouw een mondkapje. Jullie houden
dit mondkapje op als jullie lopen. Zodra jullie in de lokalen zitten, kan het mondkapje weer af.
Wij vragen jullie de 1,5 meter onderling en tot het personeel in acht te nemen, zowel binnen
het lokaal als in de gangen en op het schoolplein.
Ten slotte vragen wij je met klem thuis te blijven bij klachten.
Met vriendelijke groet,

Drs. M.van Dijk
Rector

