
 

 

Onderwijs op afstand/op school 
De eerste week na de openstelling van onze school heeft bevestigd hoe fijn het is om 

leerlingen weer fysiek les te geven. De aanmeldingen voor de flexlessen lopen goed. Voor 

de flexlessen van populaire vakken vergroten we conform de richtlijnen van het RIVM de 

capaciteit. Verruiming van het sport- en cultuuraanbod lijkt vooralsnog niet noodzakelijk. 

Tijdens de flexlessen en de Onderwijs op Afstandlessen wordt hard gewerkt aan een 

aangepaste afronding van dit schooljaar en de voorbereiding op de afsluitende toetsen.  

 

Vergeet niet om je vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur aan te melden voor de flexlessen van 

volgende week.  

 

 

Toetsen onderbouw en 4 vwo 

Vanaf maandag 15 juni beginnen we met het fysiek afnemen van toetsen. Oorspronkelijk 

was het de bedoeling om aan het einde van het schooljaar alle toetsen in één toetsweek af 

te nemen. Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen, worden de toetsen voor de 

onderbouw en 4 vwo nu verspreid over meerdere weken afgenomen.  

 

Iedere leerjaar krijgt een eigen toetsafname-ochtend. Voor klas 2 wordt dit de 

maandagochtend, voor klas 1 de dinsdagochtend, en voor klas 3 havo, 3 vwo en 4 vwo 

worden de toetsen met name op de donderdagochtend ingepland. De toetsen voor de 

week van 15 juni die weinig voorbereiding vragen, zijn al zichtbaar in het rooster in 

Zermelo. De planning voor de weken daarna wordt eind deze week gepubliceerd. In de 

week van 29 juni ronden we alle toetsen af. De toetsafname vindt grotendeels plaats in de 

gymzaal. Meer informatie over de praktische invulling volgt later. 
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De SE-week voor de vooreindexamenleerlingen blijft zoals eerder gecommuniceerd intact. 

Maandag 22 juni start 5 vwo en dinsdag 23 juni starten ook 3 mavo en 4 havo. De lessen 

voor 5 vwo komen dan ook te vervallen vanaf maandag 22 juni en voor 3 mavo en 4 havo 

is dit vanaf dinsdag 23 juni het geval. De SE’s worden afgenomen in de gymzaal. Meer 

informatie over de praktische invulling volgt later. 

 

Dag, tijdstip en locatie van de toetsen zijn in Zermelo te zien.  

Kijk hiervoor dus niet in Magister, maar in Zermelo! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eindpresentaties 

 
Eindpresentatie theaterbrugklassen  

Leerlingen van de theaterbrugklassen geven ieder jaar rond deze tijd een optreden voor de 

ouders/verzorgers. In verband met de richtlijnen van het RIVM worden dit jaar alle theater, 

zang en dansvoorstellingen opgenomen op school. Vervolgens wordt hier mooie film van 

gemaakt die op onze website www.lyceumypenburg.nl wordt geplaatst. Dit in plaats van de 

geplande eindpresentatie op donderdag 2 juli in de aula. 

 

Eindpresentatie 2e-jaars theaterklas 

mini-musical ‘The Lion King’ 

Deze week is de 2e-jaars theaterklas weer begonnen met de repetities van hun mini-

musical ‘The Lion King’. In verband met de beperkte repetitietijd en het beperkte aantal 

toeschouwers, is besloten om deze mini-musical in oktober/november 2020 uit te voeren in 

de aula. Uiteraard afhankelijk van de landelijke richtlijnen van het RIVM die rond deze tijd 

gelden. Hiermee vervallen de geplande voorstellingen op vrijdagavond 3 juli en op vrijdag 

10 juli (voor de bevriende basisscholen). 
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Felicitatie geslaagde leerlingen 

Donderdag 4 juni was het de landelijke dag voor geslaagde scholieren. Deze felicitatie is 

naar alle geslaagde leerlingen van Lyceum Ypenburg gemaild. 

 

 


