Aan de ouders/verzorgers van
de nieuwe eersteklassers schooljaar 2020-2021

Zaandam, juni 2020

Geachte ouders/verzorgers,
Na de zomervakantie is uw zoon/dochter leerling op het Zaanlands Lyceum. Wij vragen uw
aandacht voor de informatie in deze brief en bijlagen. Voor vragen kunt u altijd bij ons
terecht, de contactgegevens staan onderaan deze brief.
1. Kennismakingsochtend 17 juni
We zijn verheugd dat we per 2 juni weer (gedeeltelijk) open zijn en dat daarmee de geplande
kennismakingsochtend voor onze nieuwe leerlingen door kan gaan.
Zoals u weet zijn wij verplicht te werken volgens de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
vanuit de overheid. Een groot verschil met de voorschriften op de basisschool, is dat onze
leerlingen ook onderling anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Dat geldt ook
voor uw zoon/dochter op de kennismakingsochtend op 17 juni. We hebben de ochtend dan
ook zo ingericht, dat dit goed mogelijk is voor de leerlingen. We ontvangen elke klas apart in
grote, goed geventileerde ruimtes zoals de gymzalen en de aula’s.
De uitnodiging voor de kennismakingsochtend is gericht aan de leerling en bijgevoegd in
deze envelop. In de uitnodiging staat een link naar een filmpje als voorbereiding op het
bezoek op 17 juni. Voor de volledigheid vragen we u niet mee te komen naar deze
kennismakingsochtend. We roepen alle leerlingen op om met de fiets naar school te komen.
Leerlingen die verder weg wonen en gebracht worden met de auto, lopen vanaf de
parkeerplaats langs het fietspad naar het schoolplein.
2. Start schooljaar 2020-2021
Het schooljaar start op 17 augustus. Vanuit de VO-raad hebben wij het advies gekregen ons
voor te bereiden op een start van het schooljaar waarin dezelfde voorschriften gelden als nu
in juni. Dit heeft uiteraard ingrijpende gevolgen voor ons onderwijs, aangezien we dan maar
een klein gedeelte van onze leerlingen tegelijkertijd op school kunnen ontvangen. Er is
echter nog geen kabinetsbesluit genomen hierover. Hoe het schooljaar en de start er precies
uit gaan zien, daarover ontvangt u begin juli meer informatie.
Ook ontvangt u in juli een uitnodiging voor de kennismakingsavond voor ouders. Deze vindt
plaats in de tweede of derde week van het schooljaar. U maakt op deze avond kennis met de
klassenmentor en krijgt informatie over leerjaar 1 op het Zaanlands Lyceum.

3. Online onderwijs: iedere leerling een laptop
Afhankelijk van het kabinetsbesluit voor de periode na de zomer, houden we er rekening
mee dat het digitale onderwijs en leren op afstand onderdeel moeten blijven van het leren op
het Zaanlands Lyceum. Daarnaast bieden online leeromgevingen steeds meer een
waardevolle toevoeging aan ons onderwijs, ook zonder de anderhalve meter voorschriften.
Dat betekent dat wij ouders vragen om zorg te dragen voor een laptop of vaste computer
waar de leerlingen thuis op kunnen werken. Ook is een goede internetverbinding nodig.
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor ouders om een laptop te leasen via
school, voor ongeveer 15 euro per maand. Uw zoon/dochter krijgt een kleine laptop die
makkelijk in een schooltas te vervoeren is, met touchscreen en toetsenbord, waarop alle
digitale methodes van school goed draaien. Ook zit bij dit bedrag service van school en de
leverancier inbegrepen. Als er problemen zijn met de laptop, krijgt uw zoon/dochter een
leenlaptop van school en wordt de eigen lease-laptop gerepareerd of desnoods vervangen.
Dit is een keuzemogelijkheid voor ouders, u bent niet verplicht deel te nemen aan deze
lease-constructie. Voor de zomervakantie ontvangt u meer informatie over deze mogelijkheid
en hoe u uw keuze aan ons door kunt geven.
4. Leermiddelen en boekenpakket in bruikleen
Voor aanvang van het schooljaar is het belangrijk dat de leerlingen alle schoolspullen op
orde hebben. In de bijlage bij deze brief vindt u de lijst met de benodigde leermiddelen.
De school regelt alle benodigde lesboeken. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden. De
boeken worden aan het einde van het schooljaar weer ingeleverd en gecontroleerd. Wij
verzoeken de leerlingen dan ook de boeken netjes te kaften en in een stevige tas te
vervoeren.
Wij vragen u de bruikleenovereenkomst voor het boekenpakket te ondertekenen en op 17
juni mee te geven aan uw zoon/dochter. U kunt de bruikleenovereenkomst ook opsturen
naar de school, ter attentie van de administratie.
5. Leren leren met de Plenda
De leerlingen hoeven geen schoolagenda aan te schaffen, ze ontvangen de Zaanlands
Plenda bij hun boekenpakket. Het werken met de Plenda-methode hebben wij ingevoerd als
onderdeel van het versterken van leervaardigheden van leerlingen. U krijgt meer informatie
over deze methode op de kennismakingsavond voor ouders begin schooljaar. Informatie
over de Plenda-methode vindt u op www.plenda.nl. Voor de aanschaf van de Plenda vragen
we aan ouders een bijdrage van € 10.
6. Introductiekamp klas 1
Van oudsher gaan onze eersteklassen in september 3 dagen met de klas op kamp om elkaar
beter te leren kennen. Vanwege de voorschriften vanuit de overheid, zullen we dit kamp
wellicht moeten annuleren. Het mentorenteam van klas 1 ontwikkelt dan uiteraard
alternatieve vormen om met elkaar kennis te maken.
Vooralsnog staan de groepshuizen nog gereserveerd voor september en kijken we ernaar uit
deze schooltraditie voort te zetten. Daarom brengen we wel de kosten voor het kamp bij
ouders in rekening, een bedrag van € 100,-. Dit bedrag wordt op de nota die u begin oktober
van ons ontvangt in rekening gebracht. Mocht het kamp niet doorgaan, ook niet op een
ander moment in het schooljaar, dan storten wij het bedrag terug.

7. Overzicht kosten eerste leerjaar
In oktober wordt u de nota voor de bijkomende kosten in rekening gebracht.
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de kosten van vorig jaar en moet u beschouwen
als een raming. U kunt geen rechten ontlenen aan deze bedragen.
Vrijwillige bijdrage algemene kosten
Vrijwillige bijdrage ouderraad
Huur kluisje
Borg kluissleutel
Cultuurfonds
Cultuurkaart
Introductiekamp klas 1
Romans Engelse Taal
Kosten activiteitenweek
Activiteit einde schooljaar
Plenda

€ 45
€ 18,50
€8
€ 10
€2
€5
€ 100
€ 20
€ 40
€ 32,50
€ 10

Indien nodig is de school bereid met u een regeling voor gespreide betaling af te spreken.
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de administratie via
administratie@zaanlands.nl of telefoonnummer 075 6170055.
8. Digitale post
U ontvangt de post van het Zaanlands Lyceum voortaan digitaal. Wij gebruiken hiervoor het
emailadres dat u heeft opgegeven via het aanmeldingsformulier. Als uw e-mailadres is
gewijzigd, vragen wij u het juiste e-mailadres door te geven via administratie@zaanlands.nl
onder vermelding van de naam en klas van uw zoon of dochter.
We hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mw. S. Kroon, afdelingsleider leerjaar 1, s.kroon@zaanlands.nl
Mw. J. Landheer, leerjaarbegeleider leerjaar 1: j.landheer@zaanlands.nl
Administratie Zaanlands Lyceum: administratie@zaanlands.nl

