
 

 

Geslaagd 

We zijn trots op onze examenkandidaten. Ondanks deze uitzonderlijke periode hebben jullie hele 

goede resultaten behaald. De slagingspercentages na de resultaatverbeteringstoetsen: 

 Mavo:  100%      

 Havo:  99%       

 Vwo:  98%       

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

Open na de vakantie 

Na de zomervakantie mogen we weer alle leerlingen op school ontvangen. Daar zijn we heel blij 

mee. Natuurlijk moeten we een aantal RIVM-maatregelen in acht nemen, zoals de 

anderhalvemetermaatregel voor volwassenen. Voor de zomervakantie ligt er een plan klaar voor 

als we toch weer terug moeten naar ‘helemaal dicht’ of ‘anderhalve meter voor iedereen’. Dit plan 

wordt binnenkort voorgelegd aan de MR. Volgende week geven wij hier meer informatie over. We 

hopen uiteraard dat de plannen in de kast blijven, omdat COVID19 niet opnieuw de kop opsteekt. 

 

Laptop of ander device 

Voor de hele middelbare-schoolperiode is het van belang dat leerlingen de beschikking over een 

eigen laptop hebben. In het bijzonder wanneer er noodgedwongen onderwijs op afstand gegeven 

moet worden. Met een eigen laptop wordt bedoeld dat de leerling gedurende de gehele dag de 

beschikking heeft over een device (dit mag ook een Chromebook zijn) die hij of zij niet hoeft te 

delen met andere gezinsleden. Op deze laptop dient een netwerk- of wifiverbinding beschikbaar te 

zijn, alsmede een microfoon en een camera. Uitgangspunt binnen de ICT-omgeving van ons 

onderwijs is het gebruik van Office365.  
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Mocht uw zoon of dochter op dit moment geen laptop hebben met bovenstaande specificaties en 

bent u in het bezit van een ooievaarspas, dan kunt u via de stichting Leergeld een aanvraag 

indienen: www.leergelddenhaag.nl/computers. 

  

Wanneer u hiervoor niet in aanmerking komt en u geen laptop heeft of kunt regelen voor uw kind, 

dan kan Lyceum Ypenburg met u meedenken. Als u dit wilt, neemt u dan contact met on sop vóór 

10 juli 2020 via de mail: laptop@lyceumypenburg.nl. Graag onder vermelding van de volledige 

naam van uw zoon of dochter en de afdeling voor volgend schooljaar. 

 

 

Doorstroomrecht 
Leerlingen die na hun diploma willen doorstromen van mavo (met 8 vakken) naar havo of van havo 

naar vwo, kunnen dit met hun mentor en afdelingsleider bespreken. Het is goed om de voor- en 

nadelen op een rijtje zetten. De overheid heeft onlangs het zogenaamde drempelloos stapelen van 

diploma's weer mogelijk gemaakt. 

 
Rapportvergaderingen en contact 

Wanneer er bijzonderheden zijn rond de bevordering zoals doubleren, verandering van profiel, 

vakkenkeuze of opleiding, dan neemt de mentor contact met de leerlingen en de 

ouders/verzorgers op. Dat gebeurt na afloop van de rapportvergaderingen.   

 

Aanmelden Digital Science 
Volgend jaar gaat de talentgroep Digital Science weer van start voor klas 1, 2 en 3. Digital Science is 

een talentgroep waar techniek, ICT, creativiteit en wetenschap bij elkaar komen. Je leert er skills 

die bruikbaar zijn voor de digitale wereld van vandaag en vooral van de toekomst.  

 

Naast twee eerstejaars klassen komt er ook een combinatiegroep voor klas 2/3 van maximaal 25 

leerlingen. Het is hiervoor niet noodzakelijk dat je het eerste jaar hebt gevolgd. 

Alle modules zijn zo gemaakt dat er op elk niveau uitdagingen zijn. Voor de leerlingen die het 

eerste jaar wel Digital Science hebben gevolgd zijn opvolgende modules beschikbaar, waarbij je de 

kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar hebt geleerd verder ontwikkelt. 

 

Het programma voor de talentgroep 2/3 is in grote lijnen als volgt:  

 3D - Blender modelleren + VoxEdit animeren + Virtual Reality. 

 Science and Tech - onderzoekend leren met sensoren + systeembord. 

 Programmeren - Micro:bit. 

 Art of Video - Photoshop, Illustrator of Première Pro/After Effects video editen.  

 Robotica of Python - Lego Mindstorms of RoboMaster S1. 

 

Wil je meer informatie of je inschrijven? Stuur dan een e-mail naar hui@lyceumypenburg.nl t.a.v. 

dhr. Huiting. Het aanmeldingsformulier vind je in de bijlage.  

https://www.leergelddenhaag.nl/computers
mailto:laptop@lyceumypenburg.nl
mailto:hui@lyceumypenburg.nl
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Door het maximumaantal leerlingen dat wij kunnen begeleiden, hanteren we het volgende 

plaatsingsbeleid: 

 De huidige eerstejaars leerlingen hebben voorrang. 

 Bij meer dan 25 aanmeldingen geldt de datum van officieel aanmelden. Ofwel: wie zich het 

eerst aanmeldt via bovenstaande mail, heeft de meeste kans op plaatsing.  

 

 

Enquête 

Wij hebben onlangs ouders en leerlingen via een enquête naar hun ervaringen met 'onderwijs op 

afstand' gevraagd. Meer dan de helft van de leerlingen heeft gereageerd. De enquête voor ouders 

staat nog open. We hopen volgende week in grote lijnen te kunnen vertellen wat er uit de reacties 

is gekomen. 

 

De uitnodiging voor de enquête voor ouders is via de mail uitgegaan: https://bit.ly/2Zma2QT 

   

 

Herkansingen voorexamenklassen 
3 mavo, 4 havo, 5 vwo 

Leerlingen van 3 mavo, 4 havo en 5 vwo sluiten vandaag de schoolonderzoeken af. Aan het einde 

van de middag zijn de eerste cijfers zichtbaar in Magister. Aanstaande vrijdag staan alle cijfers om 

17.00 uur in Magister. Leerlingen hebben dit speciale schooljaar recht op twee herkansingen. Die 

kunnen zij aanvragen via de activiteitenmodule in Magister.  

 

Tussen vrijdag 3 juli 17.00 uur en maandag 6 juli 12.00 uur staat deze activiteit open. Na 6 juli 12.00 

uur kunnen er GEEN herkansingen meer aangevraagd worden. De herkansingsdagen zijn op 8 en 9 

juli 2020. Het persoonlijke rooster is per leerling zichtbaar in Zermelo. 

 

 
Interview senioren 

In de bijlage is een leuk interview te lezen met de vier senioren Ido Roeleven, Hans Koeton, Kees 

Booij en André Bovée, over 'droppies' en 'wijs-grijze adviezen'.  

  

https://bit.ly/2Zma2QT
https://bit.ly/2Zma2QT
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De laatste weken 
Op 3 juli is de laatste toetsdag. Daarna zijn er geen (online) lessen meer. Wel zijn er allerlei andere 
activiteiten. Het is in deze laatste periode voor de zomervakantie belangrijk dat leerlingen en hun 
ouders beschikbaar zijn voor eventueel overleg met school.  
  

Datum activiteit 

Week 27  

1 juli PWS 3 mavo (leerlingen krijgen per klas het rooster in Zermelo te zien) 

2 juli PWS 3 mavo (leerlingen krijgen per klas het rooster in Zermelo te zien) 

 Tweede dag filmopnames eindpresentatie brugklassen theatergroep 

3 juli Laatste toetsdag voor de onderbouw en 4 vwo 

V.a. 17.00 uur: start inschrijving herkansingen voorexamenklassen 3 mavo, 4 havo en 5 vwo   

8.00 - 11.50 uur: workshops PWS 4 havo en 5 vwo 

  

Week 28  

6 juli 12.00 uur: deadline inschrijving herkansingen voorexamenklassen 3 mavo, 4 havo en 5 vwo 

8 juli 18.00 - 22.00 uur: diploma-uitreiking 4 mavo    

8 + 9 juli Herkansingen schoolexamens voorexamenklassen 3 mavo, 4 havo en 5 vwo   

9 juli 09.15 - 13.00 uur: eindafsluiting talentgroep Muziek 'Rockit Music Productions'  

 10.00 - 12.00 uur: afsluitende activiteit talentgroep Digital Science 

 10.00 - 12.30 uur: afsluitende activiteit talentgroep Sport 

13.00 - 17.30 uur: diploma-uitreiking havo 

19.00 - 22.00 uur: diploma-uitreiking vwo   

10 juli PWS 3 mavo 

 Rapportvergaderingen   

  

Week 29    

13 juli Rapportvergaderingen 

14 + 15 juli Reparatiedagen voor individuele leerlingen (n.a.v. rapportvergaderingen)   

16 juli Inleveren boeken en rapportuitreikingen volgens rooster (leerlingen krijgen per 

klas het rooster in Zermelo te zien) 

18 juli Aanvang zomervakantie 

31 aug. Start van het nieuwe schooljaar.  

 In de zomervakantie ontvang je meer informatie hierover 

  

 
 


