Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 2

Zaandam, 4 december 2020
Betreft: nieuwsbrief leerjaar 2

Geachte ouder/verzorger,
Met deze nieuwsbrief blikken wij terug op de afgelopen periode en kijken we vooruit naar de
komende periode.
Het blijft een bijzonder jaar. Helaas gaan er af en toe groepen in quarantaine wegens een
besmetting, of moet een collega een aantal dagen thuisblijven. Het is duidelijk dat dit geen
fijne omstandigheden zijn. We doen ons best om deze storingen zo min mogelijk van invloed
te laten zijn voor het onderwijsproces.
In de afgelopen periode is ook de mondkapjesplicht ingevoerd. De naleving hiervan verloopt
goed: onze grote complimenten voor onze leerlingen en collega’s.
Na de eerste toetsperiode hebben docenten sommige leerlingen feedback gegeven via de
tool leerlingbespreking.nl. Aan de hand hiervan zijn er online-oudergesprekken gevoerd.
Ondanks dat wij de dynamiek van jullie bezoek misten en de koffie bij de receptie, verliepen
deze gesprekken goed en waren deze online bijeenkomsten een goed alternatief.
Onze leerlingen maken momenteel kennis met een deel van het programma van onze
lyceumlessen. Dit gebeurt in carrouselvorm op de donderdagmiddagen. In het tweede
semester kiest uw zoon/dochter voor een bepaalde serie lyceumlessen die in het teken staat
van een bredere ontwikkeling, zoals koken, breien, techniek, theater, etc.
Volgende week donderdag start op school de tweede toetsperiode. Uiteraard hopen wij dat u
uw kind kunt ondersteunen bij de planning en voorbereiding op de toetsen.
Ook nu vragen wij u om uw zoon/dochter te wijzen op een aantal aandachtspunten tijdens de
toetsdagen:
• De aanvangstijden van de toets zijn vast en staan in Magister.
• Mobiele telefoons en smartwatches zijn niet toegestaan in het klaslokaal.
• Iedere dag dat uw zoon/dochter ziek is, dient u hem/haar af te melden. Uiterlijk 15
minuten voor aanvang van de toets. Dat kan per mail naar ziekmelden@zaanlands.nl en
in ieder geval ook telefonisch gedurende de dag, vóór 16.00 uur. U kunt er ook voor
kiezen in de ochtend te bellen.
De totale lijst met aanwijzingen vindt u terug op onze website, onder onderwijs en toetsing, te
bezoeken via de volgende link: https://www.zaanlands.nl/agenda/toetsoverzicht/
Op vrijdag 18 december sluiten we het jaar 2020 gezellig af. De leerlingen van klas 2 worden
om 08:45 uur op school verwacht. De leerling hoort van de mentor hoe deze ochtend wordt

ingevuld. Wij proberen ons tijdens deze bijeenkomst zo goed mogelijk aan de
coronamaatregelen te houden.
Op maandag 4 januari is er een studiedag. Het nieuwe kalenderjaar begint voor onze
leerlingen op dinsdag 5 januari 2021. Mocht het kabinet een besluit nemen dat van invloed is
op onze school, dan informeren wij u hier uiteraard over.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over wat er in de
komende periode allemaal staat te gebeuren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich in
eerste instantie wenden tot de mentor van uw zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,

Team leerjaar 2

Wij wensen u alvast fijne feestdagen

