
 

 

Examenbesluit 
Op maandag 23 maart zijn er nog SE’s onder bijzondere omstandigheden afgenomen. Op 

maandagavond werd dit in afwachting van een besluit van het ministerie door de bonden en 

daarna door de VO-raad stilgezet.  

 

Op woensdag 1 april vindt er op school een overleg plaats over hoe en wanneer we de 

schoolexamens gaan afnemen. Donderdagochtend spreken we met de MR over het voorgenomen 

besluit. Donderdag 2 april, tweede helft van de middag laten wij jullie via de e-mail weten welk 

besluit er is genomen. 

 

 

Bloemen 
Vorige week begonnen we met bloemen voor leerlingen die schoolexamen deden. Omdat we 

enorm veel bewondering hebben voor hoe jullie met Onderwijs op Afstand omgaan.  

 

DANK voor jullie inzet! 
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Onderwijs op Afstand 
 

Betrokken en trots  
 

Betrokken  

Wij beginnen met zijn allen al aardig te wennen aan het Onderwijs op Afstand. De mentoren 

hebben de afgelopen week met alle leerlingen contact gezocht. De meeste leerlingen zijn in beeld 

en hebben aangeven wat goed en wat minder goed gaat. Zo kunnen we onze begeleiding en 

onderwijs verbeteren en onderzoeken of er andere ondersteuning nodig is.   

 

Heb je nog geen contact gehad met jouw mentor? Laat wat van je horen. Bel of mail. We willen 

heel graag weten hoe het met je gaat en hoe jij het Onderwijs op Afstand ervaart. Wie weet heb je 

nog een goede tip voor ons.   

 

Trots 

Trots zijn we op de inzet van de leerlingen, op de examenleerlingen die er de afgelopen dagen het 

beste van probeerden te maken, op de steun en waardering die we ervaren van ouders, op alle 

medewerkers van Lyceum Ypenburg die onder ingewikkelde en steeds veranderende 

omstandigheden deden waar we voor zijn: goed onderwijs en begeleiding organiseren voor onze 

leerlingen.   

 

Heb je vragen of extra hulp nodig? Ouders en leerlingen kunnen terecht bij de mentor.   

 

*** We leren en groeien in een wereld die voortdurend in beweging is *** 

 

 

 

Tips voor de thuissituatie - ouders 
 Het is belangrijk dat leerlingen een ritme aanhouden. Zorg dat uw zoon/dochter op tijd 

op staat. Soms missen leerlingen instructiemomenten omdat ze nog liggen te slapen. 

 Het is mogelijk om de schoolmail te koppelen aan de privémail. Op deze manier 

houden leerlingen hun e-mail wellicht beter in de gaten. 

 Als leerlingen opdrachten en/of huiswerk maken is het fijn als ze reageren naar de 

betreffende docent. 

 Vrijwel alle docenten werken met Teams om contactmomenten te realiseren.  Wilt u 

kijken of uw zoon/dochter dit programma geïnstalleerd heeft? De handleiding en 

instructiefilm zijn reeds eerder verstuurd en staan op de website bij Nieuws Corona. 
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Tips corona NJI 
Het NJI, Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft een website waarop je informatie vindt over hoe om 

te gaan met de situatie rondom het coronavirus zoals: hoe was je je handen goed, hoe ga je om 

met de nieuwe thuissituatie en wat als er thuis spanningen ontstaan. Website NJI 

 

 

Vertrouwenspersoon 
Hulp als je je niet prettig voelt 
Niet voor alle leerlingen is thuiswerken een fijne en veilige situatie. Geldt dat ook voor jou, neem 

dan contact op met je mentor. Als dat niet lukt of je wilt je verhaal liever aan iemand anders kwijt, 

neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze school, mijnheer van Nieuwenhoven. 

  

Wie is de vertrouwenspersoon? 
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en helpt jou bij de aanpak van jouw probleem, 

hoe klein of groot ook. Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen. De vertrouwenspersoon gaat 

zorgvuldig om met wat je vertelt en zal dit niet zonder jouw toestemming met anderen bespreken. 

Dus ook niet met je mentor, ouders of iemand anders. Kortom de vertrouwenspersoon is er voor 

jou! 

 

Waarmee kan je bij de vertrouwenspersoon terecht? 

Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als je te maken hebt met ongewenst gedrag. 

Ongewenst gedrag is: 

  

 gepest worden; 

 geïntimideerd worden; 

 seksueel misbruik; 

 gewelddadig gedrag; 

 mishandeling; 

 gediscrimineerd worden; 

 vervelend (pest)gedrag of opmerkingen van medeleerlingen op sociale media. 

  

Maar ook wanneer je met andere problemen rondloopt die je voor je gevoel bij niemand anders 

kwijt kunt, bijvoorbeeld als: 

  

 jij ruzie hebt met iemand; 

 jij je niet prettig voelt; 

 het thuis niet goed gaat;  

 je eet- en/of slaapproblemen hebt; 

 last hebt van een verslaving; 

 jij je somber voelt. 

  

https://www.nji.nl/?gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1tXJ48Ny-eIDeKEWQ2iq7WSQn62oGUitXUxir7z0tSCEr2-W002QHEaAqhgEALw_wcB
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Contact 

Wil je contact opnemen met de vertrouwenspersoon? Via de e-mail kan je een telefonische 

afspraak maken met mijnheer van Nieuwenhoven: nwh@lyceumypenburg.nl 

 

 

Reizen en activiteiten 

Alle reizen en externe activiteiten zijn geannuleerd. Leerlingen en docenten hebben hard gewerkt 

om aan deze leerzame uitjes een mooie invulling te geven. Het is daarom extra vervelend dat het 

coronavirus dit heeft doorkruist. We onderzoeken of en zo ja hoe we hier vervolg aan kunnen 

geven. Zeker is dat er dit schooljaar geen studiereizen en activiteiten meer plaatsvinden. Ouders 

zullen wij schadeloosstellen voor de gemaakte kosten.   

 
 

 

School en medewerkers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe docent Theater 
 

Pick me… pick me?!! En ja hoor; ik werd het! Wat een mooi vooruitzicht. Ik ben Sasha ter Mors en 

ik ga vanaf komend schooljaar de Talentklassen Theater lesgeven en de musical van het Lyceum 

Ypenburg regisseren. Ik ben heel erg blij met deze nieuwe baan; zo’n baan vind je namelijk letterlijk 

nergens én het past bij me. Ik regisseer al jaren jongeren in musicals en ik vind het heerlijk om 

samen met een groep te werken aan een mooi product. Dat maakt het voor mij interessant; het 

samen.  

 

Projecten als dit verbinden en ik wil in de komende jaren proberen die verbinding voort te zetten. 

Dat zal geen gemakkelijke klus worden. Ten eerste moet ik Loek Bosman vervangen; hij is degene 

die het allemaal heeft opgezet binnen het Lyceum Ypenburg en hij heeft het in al die jaren naar zijn 

hand gezet en goede resultaten behaald.  

mailto:nwh@lyceumypenburg.nl
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Ondanks mijn ervaring, zal ik toch weer vanaf het begin moeten beginnen en dat vind ik spannend. 
Ten tweede zal ik aan het werk gaan in een school waar ik nog nauwelijks mee bekend ben. 
 

Voor bijvoorbeeld de musical zal ik met leerlingen, ouders en collega’s een goede werksfeer 

moeten creëren en ook dat is niet zomaar geregeld.  

Ik ben er klaar voor en al druk bezig met de voorbereidingen voor mijn eerste schooljaar op het 

Lyceum Ypenburg. Als dit vreemde schooljaar ten einde is, kunnen we hopelijk in september samen 

komen en de school weer laten leven zoals het hoort. Ik ga er in ieder geval alles aan doen! 

  

Sasha ter Mors 

 

 

 

Tot slot 

Wij missen jullie en wensen je het allerbeste thuis!  

We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen via de e-mail en deze nieuwsbrief! 


