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Van de redactie

in de pauzes gaan de leerlingen
zoveel mogelijk naar buiten;
aan het einde van de les verlaat
eerst de docent het lokaal, daarna
de leerling, beide momenten
worden aangegeven door een
apart belsignaal;
in de gangen wordt een ieder
geacht rechts te houden;

Geachte ouders/verzorgers,
We zijn vorige week, voor het eerst sinds
maanden met de hele school in ons
gebouw weer aan het werk gegaan. Dat
was wel even spannend: hoe zou het
allemaal lopen met zoveel mensen tegelijk
en vooral ook gelet op de afstand, die
aangehouden moet worden tussen
leerlingen en personeel.

●

●

Stand van zaken Corona
De ervaringen tot nu toe lopen enigszins
uiteen. Uiteraard was het voor ons fijn
eindelijk weer met elkaar op school te zijn
en aan de slag te kunnen gaan. Ook de
nieuwe brugklassers zijn zeer
waarneembaar met veel enthousiasme de
nieuwe fase van hun schoolloopbaan in
gegaan.
Maar mede gelet op de toename van het
aantal besmettingen, met name onder
jongeren, blijft het van groot belang de
richtlijnen van het RIVM strikt in acht te
nemen. Voor onze school betekent dat
concreet:
●

●

●

●

in elk lokaal en in elke gang
bevindt zich een flacon met
handgel;
leerlingen en personeelsleden met
klachten en/of in afwachting van
een test blijven thuis;
voor deze leerlingen bestaat de
mogelijkheid het onderwijs op
afstand te volgen.

In de praktijk blijkt het moeilijk met name
de leerlingen zich blijvend bewust te zijn
van de gezondheidsrisico's, op het
moment dat dagelijks ruim honderd
personeelsleden en zo’n 1400 leerlingen
zich in één gebouw bevinden. Een aantal
docenten heeft bovendien om medische
redenen aangegeven de lessen voorlopig
noodzakelijkerwijs vanuit huis te
verzorgen.
Het komt zo nu en dan voor, dat een
leerling tijdelijk niet naar school kan
komen, vanwege een quarantaine of
corona-test. Ook hierbij proberen we via
maatwerk tot een goede oplossing te
komen voor het schoolwerk. Het is in dit
kader handig als leerlingen tijdig een
DigID-inlog regelen. Dat kan veel tijd
sparen als er een coronatest moet worden
aangevraagd. (https://www.digid.nl/digidaanvragen-activeren/).

alle leerlingen houden anderhalve
meter afstand tot alle
personeelsleden;
in de lokalen is de ruimte tussen
de klas en de docent duidelijk
zichtbaar aangegeven;
de lokalen worden aan het begin
en het einde van de schooldag en
tijdens de pauzes gelucht, ramen
en deuren zijn zoveel mogelijk
open;
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Mocht een leerling niet fysiek op
school aanwezig kunnen zijn, dan dient
een leerling afgemeld te worden. De
leerling volgt in dat geval door middel van
‘Classroom’, ‘Meet’ of een medeleerling
(buddy) het onderwijs. Thuis-leerlingen die
niet ‘meedoen’ aan de online-lessen
maken zich schuldig aan ongeoorloofd
verzuim.

aanwezigheid van de Zeister wethouder
Laura Hoogstraten zal op donderdag 29
oktober a.s. de officiële opening van het
geheel worden verricht door Jan van
Halst, oud-profvoetballer maar
belangrijker nog: oud-leerling van de
school.
Met de bouw van de nieuwe en derde
gymzaal en met de renovatie van de
bestaande zalen komt er een eind aan de
jarenlange dislocatie van het
bewegingsonderwijs op het Chr. Lyceum
Zeist.
De school moest jarenlang gebruik maken
van het sportcomplex Dijnselburg om de
lessen Lichamelijke Oefening te verzorgen
voor een groeiend aantal leerlingen. Dat
was een oplossing maar geen ideale.
Thans beschikt de school gelukkig weer
over een fraai vormgegeven en moderne
sportaccommodatie die voldoende ruimte
biedt voor alle leerlingen.

Practicumlessen
Voor de practicumlessen bij de
bètavakken ((biologie/biology, nask1,
nask2, natec/phte, natuurkunde, nlt,
scheikunde) zijn er extra afspraken
afspraken. Samengevat:
●

●

●

tijdens een practicum is het vaak
nodig dat de docent en/of TOA
door het lokaal loopt om de
leerlingen te helpen. Hierbij kan
niet altijd 1,5 m afstand gehouden
worden. Daarom dragen zowel de
docent/TOA als de leerlingen
gezichtsbescherming;
leerlingen dienen tijdens de
practicumlessen daarom in het
bezit te zijn van een mondkapje;
voor die vakken adviseren we
dringend twee of meer
herbruikbare mondkapjes aan te
schaffen en elke dag een schoon
exemplaar mee naar school te
nemen.

Startproblemen leermiddelen
Van de firma SOM ontvingen wij een
excuusbrief over de storingen in het
systeem bij de start van de cursus.
Daardoor waren de digitale leermiddelen
bij de eerste lessen voor veel leerlingen
niet bereikbaar. Geadviseerd wordt geen
gebruik te maken van de site maar wel
van de app. Deze brief hebben wij met
alle ouders en leerlingen gedeeld.
Niet alle leerlingen zijn in het bezit van alle
’gewone’ lesboeken. Dat heeft met
leveringsproblemen te maken van de
uitgevers en van de firma Osinga die de
boeken distribueert. Het ziet er wel naar
uit dat de komende week week de
grootste problemen zullen zijn opgelost.
Introductieweek brugklassers
Tijdens de eerste week van het schooljaar
is het gelukt, geheel binnen de
coronaregels, voor de nieuwe
brugklassers een gevarieerd
introductieprogramma te realiseren.
Allereerst was daar de uitgifte van de
nieuwe MacBook waarvan elke nieuwe

Opening CLZ Sportcomplex
Tot onze grote vreugde vond onlangs de
oplevering plaats van ons nieuwe en
vernieuwde sportcomplex. In
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leerling nu is voorzien. Uiteraard waren
daar uit de hogere leerjaren onze
onvolprezen iHelps die alle brugklassers
instructie gaven over het gebruik van het
apparaat.
Elke dag waren er diverse
activiteiten maar volgens een aantal
leerlingen was het ‘buiten-eten’ vrijdag op
het schoolplein in combinatie met de
‘buitendisco’ veruit het hoogtepunt van de
week.

●

●

Introductiekamp havo tweetalig (HAT)
Deze week waren de leerlingen uit de
eerste klas Tweetalig havo op kamp in
Austerlitz. Zonder overnachtingen dit jaar
in verband met de voorschriften. Wel was
er uiteraard een interessant
dagprogramma en ruimte genoeg met
elkaar kennis te maken en met de
docenten en mentoren van het tweetalig
onderwijs op onze havo-afdeling. Zo
maakten de leerlingen op een gezellige,
laagdrempelige manier kennis met de
vakken die zij in het Engels gaan volgen.
Zodat zij nu helemaal klaar zijn voor hun
start als tweetalige havo leerling bij ons op
school.

Klassen 2–6 hebben een online
informatieavond. Per afdeling kan
dit anders ingevuld worden. De
coördinatoren van de resp.
afdelingen zullen met de mentoren
overleggen over de invulling van
deze avond. Tijdstip van de
informatieavond is in principe
conform de jaaragenda.
De informatieavond voor eerste
klassen wordt op school
gehouden. Per kind is er één
ouder welkom.

De conrectoren zullen zo snel mogelijk de
ouders verder op de hoogte brengen van
het gewijzigde karakter van de
informatieavonden.

Bijlessen extern instituut
Een groot aantal examenleerlingen is
gestart met de bijlessen gegeven door
instituut Homi. Het gaat daarbij om
verschillende vakken ter voorbereiding
van het eerste schoolonderzoek. Zo
hopen we de eventuele achterstanden van
voor de zomer zo spoedig mogelijk in te
halen.
Informatieavonden voor
ouders/verzorgers
In de jaaragenda staan de nodige
informatieavonden gepland. De eerste is
al op maandag 21 september. In verband
met Corona zal e.e.a. dit jaar anders gaan
dan vorige jaren.
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