Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van
het Zaanlands Lyceum
Zaandam, 15 december 2020
Betreft: sluiting Zaanlands Lyceum tot 18 januari 2021

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Het is wederom een spannende tijd. Het aantal besmettingen is flink toegenomen. Gisteren
heeft premier Rutte dan ook moeten besluiten dat de scholen dicht gaan tot 18 januari 2021.
Voor ons betekent dit dat wij weer voor flinke uitdagingen staan en bestaande planningen
gewijzigd moeten worden. In deze brief proberen wij enige helderheid te verschaffen.
Concreet betekent de gewijzigde planning het volgende.
De dagen tot aan de kerstvakantie
 De ingeplande toetsen vervallen voor alle leerjaren, behalve voor 6 vwo en 5 havo (zie
hier onder).
 Voor 6 vwo en 5 havo vervallen de toetsen van woensdag 16 december. De toetsen van
donderdag 17 december gaan door, conform het rooster.
 De geplande kerstontbijten gaan niet door.
Lockdown na de kerstvakantie tot 18 januari 2021
 Op 4 januari is een ontwikkeldag en vinden er geen online lessen plaats.
 Van 5 t/m 15 januari worden voor alle leerjaren online lessen verzorgd via Teams,
volgens het rooster in Magister. Van een blokuur wordt één lesuur actief gegeven.
 Voor de bovenbouw (4 vwo t/m 6 vwo en 4 en 5 havo) worden inhaaltoetsen van TP2 op
school georganiseerd. Per leerjaar wordt een overzicht hiervan gemaakt. Op dagen dat
leerlingen uit de bovenbouw een toets maken, volgen zij geen lessen.
 De inhaaltoetsen voor de onderbouw worden gepland na 19 januari. Een overzicht volgt.
Hoewel wij bovenstaande uitgangspunten menen waar te kunnen maken, snappen wij dat
ook voor onze docenten kan gelden dat zij niet alle lessen conform rooster kunnen verzorgen
in verband met hun thuissituatie. Desalniettemin proberen wij de twee weken van online les
zo volledig mogelijk in te vullen.
Uitleen laptops
Mocht er thuis geen laptop beschikbaar zijn, dan kan deze geleend worden van het
Zaanlands Lyceum. Graag hiervoor mailen naar j.weisscher@zaanlands.nl. De laptop kan
woensdag 16 of donderdag 17 december tussen 09.00 en 12.00 uur opgehaald worden.
Namens de school wens ik u en uw naasten bijzonder fijne feestdagen toe.
Met vriendelijke groet,

Drs. M. van Dijk
Rector

