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Den Haag, 16 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag hebben we samen nagedacht hoe we in deze bijzondere tijd het onderwijs op afstand voor
onze leerlingen vorm kunnen geven. Alle vaksecties ontwikkelen momenteel een aangepast
programma. De SE-/toetsweek die deze week gepland stond, gaat nu niet door. Op de vraag of we
deze SE-/toetsweek herplaatsen of in een andere vorm terug laten komen na 7 april, kunnen we nu
nog geen antwoord geven. We wachten de ontwikkelingen af en zullen te zijner tijd een besluit
nemen. Voor nu geldt dat we verder gaan met het onderwijsprogramma.
Kluisjes leeg: dinsdag 17 maart
Voor morgen staat in Zermelo een rooster gepubliceerd, waarin per klas staat binnen welk
tijdsbestek leerlingen welkom zijn om hun kluisjes te leeg te maken. Ook op de site staat het rooster
vermeld.
Het is de bedoeling dat de leerlingen direct hun kluis opzoeken en dat zij, nadat zij al hun spullen
hebben verzameld, meteen weer naar huis gaan. De landelijk geldende omgangsregelingen en
voorzorgsmaatregelen zijn nog steeds van kracht. We gaan ervan uit dat de leerlingen deze in acht
nemen.
Wanneer uw zoon of dochter niet fit is kan, graag niet naar school laten komen, maar de boeken
laten meenemen door een klasgenoot of laten ophalen door een familielid. Wanneer het echt niet
lukt de boeken op te laten halen, neem dan contact op met de afdelingsleider om nadere afspraken
te maken.
Digitaal ziekmelden
Wanneer uw zoon/dochter ziek is of weer beter is, vragen wij u dit digitaal te melden in de
Magisterapp. De instructie hiervoor is in bijlage 1 opgenomen.
Opzet onderwijs op afstand
Vanaf woensdag 18 maart staat het originele rooster weer in Zermelo. Dat rooster is belangrijk voor
de organisatie van het onderwijs op afstand. Hieronder staat stap voor stap hoe we dit willen
organiseren. We hebben de tekst gericht aan onze leerlingen. Hij is uiteraard ook voor u bedoeld
zodat u samen met uw zoon of dochter kunt kijken of alles goed loopt.

Beste leerling,
We vertellen hieronder hoe we op Lyceum Ypenburg jouw afstandsonderwijs willen organiseren.
Lees het goed door en ga er zo snel mogelijk mee aan de slag.
Voor de vaklessen ga je naar de leeromgeving ELO in Magister
LEERLING & VAKDOCENT
Elke week plaatsen de vakdocenten een weekplan voor hun vak op Magister:

In week 1 is dat uiterlijk op donderdag 19 maart en gelden de opdrachten voor deze week.
In week 2, 3 is dat in de eerste les die je normaal van deze docent zal hebben.
Je kan zelf kiezen of je de weektaak in één keer maakt of dat je deze in stukken knipt.
In het weekplan staan leerdoelen en opdrachten. Ook de materialen die je kan gebruiken worden
genoemd. Elke week rond je af met een weekopdracht. Deze lever je in bij de vakdocent in
Magister.
De vakdocent zal op je gemaakte werk reageren door in de laatste vakles van die week te mailen
of een groepsbespreking te organiseren via Teams. Dit een nieuwe applicatie. Hoe dat gaat,
leggen we later uit. Ook kan de vakdocent in Magister aangeven of het werk al dan niet gemaakt
is. (NB: We werken dus niet met Whatsapp.)
EXAMENVAKKEN
De examendocenten plaatsen ook elke week een weektaak op de ELO in Magister. Er wordt
examenoefenmateriaal aangeboden als ook uitlegvideo’s van alle examenonderwerpen per vak.
Naast de weekopdracht van de docent kan je hier natuurlijk ook zelf mee aan de slag en/of
feedback en tips vragen aan je docent zodat je gericht kan werken aan dat wat jij lastig vindt.
Het PTA (dus ook de SE/mondelingen van deze week) staan even stil. We wachten af wat de VOraad en de inspectie voor gaan stellen. Zodra er landelijke veranderingen zijn, worden deze met
jou en je ouders gecommuniceerd (per mail).
MENTOR
Je mentor & jij kunnen contact onderhouden door elke week tijdens de mentorles te mailen
Je mentor houdt natuurlijk ook bij of je ziek bent of juist weer beter bent.
Je mentor volgt je studievoortgang.
Met je mentor kan je ook mailen tijdens mentoruur over vragen die je aan een bepaalde
vakdocent hebt gesteld en van wie je geen reactie hebt ontvangen.
OUDERS
Jouw ouders kunnen met jou in Magister de weekplannen zien en je ondersteunen bij het
schoolwerk. Bespreek samen de weekplannen en je vorderingen.
Je ouders kunnen in Magister volgen of je je huiswerk gemaakt hebt en zij kunnen je zo nodig
ziek/beter melden.
COMMUNICATIE
Activeer je school e-mailaccount én je Office 365-account. Verdere instructie staat hieronder en in
bijlage 2 en 3.

Communicatie
Op de website houden wij u dagelijks op de hoogte onder het kopje nieuws ‘Onderwijs op afstand’.
Wanneer er nieuwe informatie is, ontvangt u daarover een brief. Deze brieven en eventuele
handleidingen plaatsen wij ook op de website onder documenten.
Om het onderwijs op afstand mogelijk te maken is het van belang dat er directe communicatielijnen
zijn tussen docenten en leerlingen. Binnen Magister is hiervoor een intern berichtensysteem. Zo
kunnen docenten alle leerlingen van één klas tegelijk mailen.
Daarnaast heeft iedere leerling een eigen school e-mailadres en bijbehorend Office 365 account. Het
is de bedoeling dat iedere leerling zijn/haar school e-mailadres en zijn office 365-account activeert.
Zo kunnen we de mogelijkheden van Office 365 – onder andere ‘teams’ – daadwerkelijk gebruiken.
Daarom vragen we u te checken of dit inderdaad gelukt is bij uw zoon of dochter en zo nodig alsnog
samen te zorgen dat het account werkt (zie bijlage 2 en 3).

De komende dagen wordt gewerkt aan de implementatie van verschillende online Office 365
applicaties waarmee we straks het onderwijs op afstand verder kunnen uitbreiden. Uiteraard blijven
we ook gebruik maken van de boeken en werkboeken. Over de online applicaties komt nog
aanvullende informatie op een later tijdstip.
Toegang tot internet en een device
Wij gaan ervan uit dat onze leerlingen thuis toegang hebben tot internet en dat ze een device
hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dit middels een mail voor morgenochtend 9 uur
laten weten aan hun afdelingsleider. Er kan dan, na het tekenen van een bruikleenovereenkomst,
een Chromebook ter beschikking worden gesteld. Als een leerling thuis geen internet heeft, is er een
mogelijkheid om op school te werken. Mocht dit het geval zijn, stuurt u dan een mail naar de
afdelingsleider van uw zoon of dochter.
Inlevertermijn boeken mediatheek
De inlevertermijn van de boeken uit de mediatheek wordt in de periode tussen 16 maart en 7 april
opgeschort. Boetes worden over deze periode niet berekend. Uw zoon of dochter kan eventueel
morgen terecht in de mediatheek om nog een boek te halen of terug te brengen.
Iets niet duidelijk?
Als er iets niet duidelijk is of niet werkt, graag contact opnemen met de mentor van uw zoon of
dochter. De mentor kan vaak direct antwoord geven of – als dat niet gaat – uw vraag doorgeleiden
naar de juiste persoon die wel het goede antwoord heeft.
Tot slot, beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, hoop ik dat alles duidelijk is en ook goed gaat
werken. School thuis, dat is nieuw. We hebben er geen ervaring mee. Wat we wél weten is: het is
een kwestie van samen ons best doen: leerlingen, ouders en docenten. Dat is spannend voor ieder
van ons. We willen graag dat onze leerlingen zo goed mogelijk verder kunnen en dat ze geen
achterstand oplopen.
Namens het team van Lyceum Ypenburg wens ik jullie thuis heel veel succes.
Vriendelijke groet,
Mw. Drs. D.A.G. van Meeteren, rector

