Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van
het Zaanlands Lyceum

Zaandam, 8 april 2021
Kenmerk: 21-24 MvD/mk

Betreft: aanpassing lesrooster na de meivakantie
Geachte ouders/verzorgers, beste leerling,
Eerder hebben we u en jullie bericht over de wijze waarop wij de 1,5-meterschool vorm
wilden geven in de periode van 1 maart tot aan de meivakantie. Een systeem waarin we
vertrouwen hadden en dat goed haalbaar leek. We merken echter dat er een grotere
behoefte is aan fysiek onderwijs op school dan we in het huidige systeem op verantwoorde
wijze kunnen bieden. Om leerlingen gemotiveerd en betrokken te houden, hebben zij meer
schoolgang nodig en het ritme van een echte schooldag.
Wij hebben er dan ook voor gekozen voor de periode van de meivakantie tot aan de zomer
over te schakelen naar het bekende 40-minutenrooster in een systeem waarin de leerlingen
om de dag naar school komen (‘een dag op en een dag af’). Juist omdat de examenlichting
niet meer op school zal zijn (ca. 250 leerlingen) hebben we (relatief gezien) meer ruimte tot
onze beschikking en kunnen we dit systeem gaan hanteren.
De wijzigingen houden het volgende in:
• Het 40-minutenrooster wordt weer gehanteerd.
• De klassen en clustergroepen worden in tweeën gesplitst op grond van het alfabet in
groep a en b. Op maandag gaat groep a naar school, op dinsdag groep b, op
woensdag groep a, enz. Per twee weken is de leerling dan een gehele week op
school geweest. De aan- en afwezigheid op school is zichtbaar in Magister vanaf 12
april.
• Elke leerling wordt gekoppeld aan een vast maatje (duo’s).
• In principe staat de camera uit en richt de docent zich tot de leerlingen die in het
leslokaal aanwezig zijn. Op dagen dat de leerling niet naar school gaat, maakt hij
huiswerk volgens opgave in Magister.
• De docent kan ervoor kiezen zijn camera aan te zetten, maar dit is geen verplichting.
De leerling kan ervoor kiezen een eventuele online les te volgen op zijn
thuiswerkdag, maar ook dit is geen verplichting.
• De toetsen in leerjaar 1 t/m 3 worden op school gemaakt. Als het de thuiswerkdag is
voor de leerling dan komt de leerling wel voor de toets naar school.
• Voor 4 havo en 4 en 5 vwo blijven de toetsperiodes conform de jaaragenda
gehandhaafd.

Hoe gaan we om met de lessen bij een quarantaine?
• Als een individuele leerling in quarantaine geplaatst wordt, dan kan de leerling verder
werken aan zijn huiswerk of lessen volgen van docenten die hun camera aan hebben
staan.
• Als een hele klas in quarantaine geplaatst wordt, dan schakelen we over naar onlineonderwijs en is online-aanwezigheid verplicht.
• Als een docent in quarantaine geplaatst wordt, dan geeft de docent les vanuit huis
(mits de docent daartoe in staat is) en worden de leerlingen in het lokaal begeleid
door een klassenassistent.
Geldende coronamaatregelen
Het is belangrijk dat iedereen zich aan de algemene richtlijnen van het RIVM houdt:
• Blijf op 1,5 meter van elkaar.
• Schud geen handen.
• Was regelmatig je handen met water en zeep.
• Blijf thuis in geval van klachten en neem contact op met de GGD voor een
coronatest.
• Ook de hygiëne in de klas blijft belangrijk: handen wassen bij binnenkomst van
school of lokaal.
• Wanneer er een leswisseling plaatsvindt, lopen de leerlingen en houden zij zich aan
de looprichtingen.
• Tijdens de pauzes zijn de leerlingen (bij redelijk tot goed weer) buiten op het
schoolplein.
We kijken ernaar uit onze leerlingen weer vaker te zien op school om in de laatste fase van
het schooljaar heel voorzichtig en in kleine stapjes weer terug te gaan naar ons ‘normale’
onderwijs.
Met vriendelijke groet,

Drs. M. van Dijk
Rector

