Aan de leerlingen van het Zaanlands Lyceum

Zaandam, 1 juli 2020
Kenmerk: 20-35 MvD/mk

Betreft: schooljaar 2020-2021

Beste leerlingen,
Woensdagavond 24 juni heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de scholen in het
voortgezet onderwijs na de vakantie weer helemaal opengaan. Dit is goed nieuws!
Na de vakantie komen jullie volgens een vast rooster weer naar school. Wij zien ernaar uit
jullie te verwelkomen.
Wat betekent dit in de praktijk?
 Jullie hoeven onderling de 1,5-meter niet langer in acht te nemen. Van leerlingen tot
medewerkers (en medewerkers onderling) geldt nog wel steeds de 1,5-meter.
 De hygiënemaatregelen blijven van kracht.
o Je reinigt je handen
o Je hoest en niest in je elleboog
o Bij de ingang van het lokaal gebruik je desinfecterende gel
 In het lokaal maak je je eigen tafel schoon.
 Bij klachten of koorts blijf je thuis.
Op dit moment beraden wij ons nog over hoe we de afstand van jullie tot onze medewerkers
in de gangen, tijdens de lessen en in de pauzes kunnen waarborgen. Tegelijkertijd is
augustus nog ver weg, er kan tot die tijd ook nog veel veranderen in de uitgangspunten
rondom de aanpak van corona. In de week voorafgaand aan de eerste schoolweek worden
jullie hierover nader geïnformeerd.

Veranderingen in het schooljaar 2020-2021
Hoewel het schooljaar 2020-2021 op vrij reguliere wijze opgestart wordt, zorgen we ervoor
dat we voorbereid zijn op eventueel nieuwe coronarestricties. We richten het schooljaar dan
ook anders in dan jullie gewend zijn. Wij kiezen voor rust en duidelijkheid en leggen de
nadruk op het verzorgen van zoveel mogelijk onderwijs. Daartoe hebben wij het jaar
ingedeeld in vijf periodes, elk afgesloten met een toets.
Er wordt in de leerjaren 1 t/m 3 een Leer- en Toetsstof Overzicht (LTO) opgesteld en tussen
de toetsperiodes wordt gewerkt met studiewijzers.
Voor de bovenbouw geldt dat er PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) opgesteld
worden, zoals gebruikelijk, en dat deze PTA’s ondersteund worden door studiewijzers van
toetsperiode naar toetsperiode. Uiteraard bereiden we jullie voor op deze wijziging in de
jaarindeling.
Om de gewijzigde jaarindeling goed vorm te kunnen geven hebben wij ervoor gekozen het
aantal toetsen per vak te limiteren. De examenleerlingen kennen uiteraard een korter
schooljaar en maken drie toetsen in vier toetsperiodes. Voor de overige leerjaren geldt dat
deze leerlingen vier toetsen maken in vijf toetsperiodes. Voor alle leerjaren geldt dat
daarnaast één cijfer tot stand gebracht kan worden door bijvoorbeeld een literatuurdossier,
een practicumdossier, etc. Deze systematiek zal aan de start van het schooljaar nader
toegelicht worden.
We verheugen ons erop de deuren weer voor jullie open te zetten en kijken enorm uit naar
het komend schooljaar. Maar voor nu, een heel fijne vakantie gewenst.
Met vriendelijke groet,

Drs. M. van Dijk
Rector

