
 

. 

Bezoekadres 
Blikkenburgerlaan 2 
3703 CV Zeist 
 
Postadres 
Postbus 16 
3700 AA Zeist 
 
T 030 691 45 18 
info@openbaarlyceumzeist.nl  
www.openbaarlyceumzeist.nl  

H
AV

O
 |

 V
W

O
 |

 G
ym

na
siu

m
 

Aan alle leerlingen van  
HAVO 1 t/m 4 en VWO 1 t/m 5 
 

Retouradres: Postbus 16 | 3700 AA  Zeist 

 
 
 
 
 
Datum: 19 december 2021  
 
 
Onderwerp: Coronamaatregelen m.i.v. maandag 20 december.  
 
 

 
Beste leerlingen, 
 
En toen hoorden jullie gisteren ineens dat de scholen weer 
dichtgaan en jullie deze week niet meer op school mogen zijn. We 
snappen dat jullie hiervan kunnen schrikken. Er komt toch een 
toetsweek aan? Hoe bereid ik me dan goed voor? Moeten we na de 
vakantie online lessen volgen? Moeten we deze week al online lessen 
volgen? En zo waarschijnlijk nog veel meer vragen. We hebben de 
belangrijkste punten voor jullie even op een rijtje gezet hieronder. 
 

 Alle lessen, behalve die van de eindexamenklassen, zullen 
komen te vervallen.  

 Dit betekent niet dat jullie al vakantie hebben. Van je 
vakdocent krijg je te horen wat er deze week moet gebeuren 
om bij te blijven. 

 Op 3 januari horen we of we na de vakantie online lessen 
moeten geven of dat jullie gewoon naar school mogen. Jullie 
docenten gaan met beide scenario’s rekening houden. 

 Kwetsbare leerlingen die deze week graag aan het werk 
willen, kunnen op school komen werken. Laat je mentor even 
weten als dit het geval is. 

 De toetsweek van 17 januari gaat vooralsnog gewoon door. Dit 
betekent dat je dus zo goed mogelijk voorbereidt op deze 
week. De docenten zijn via teams bereikbaar voor vragen. 

 De mentoren plannen maandag of dinsdag een online 
moment in met hun mentorklas (dit kan individueel of in 
kleine groepjes) om zorgen te bespreken, vragen te 
beantwoorden en om het jaar even fijn af te sluiten. 

 Het kerstevent van donderdag 23 december komt helaas te 
vervallen 
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 Op vrijdag 24 december vindt de digitale jaarafsluiting plaats 
van 11.00 u tot 11.45u. Iedereen krijgt hier nog apart een 
uitnodiging voor 

 Jullie zijn aanstaande dinsdag 21 december via onderstaand 
schema welkom om spullen op te halen op school. 
 

Jaarlaag Tijd 
1 9.00-10.00 
2 10.00-11.00 
3 11.00-12.00 
4 12.00-13.00 
5 13.00-14.00 

 
 Toetsen die ingepland zijn deze week kunnen niet doorgaan 

op school. Ingeplande schoolexamens mogen wel doorgaan, 
is dit het geval? Dan neemt je vakdocent contact met je op. 
Inhaalschoolexamens mogen ook doorgaan. Ook in dit geval 
krijg je van je vakdocent hierover informatie. 
 

We snappen heel goed hoe onzeker dit allemaal is. Neem vooral 
contact op met je mentor als je vragen hebt. We kunnen vast niet 
alles meteen beantwoorden, maar gaan deze week ons best doen 
om jullie zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. 
 
Succes deze week! 
 
Kees Jan Vreeker 
Maureen ’t Lam 
Heiltje Winterink 
 
 


