
 

 

Vakantie 

Zowel thuis als op school is door leerlingen, ouders en collega’s hard gewerkt. We zijn blij 

met alles wat gelukt is. We hebben ook veel geleerd van deze bizarre tijd. De ervaringen 

en feedback van ouders, leerlingen en collega’s maken dat we, mocht er in de toekomst 

een nieuwe lockdown afgekondigd worden, beter beslagen ten ijs komen.  

 

Na deze week is het vakantie en gaat de school dicht. Namens het team een heerlijke en 

ontspannen zomervakantie toegewenst! 

 

SummerLY 

Gisteren kwamen de leerlingen hun rapporten ophalen, boeken terugbrengen en het 

schooljaar feestelijk afsluiten met een hapje en een drankje bij het foodtruckfestival 

'SummerLY'. Op het schoolplein stonden foodtrucks met lekkernijen zoals smoothies, 

crêpes en broodjes kip. Het was gezellig om iedereen weer te zien. De muziek werd 

verzorgd door onze geweldige huisDJ Robin. 
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Rectorswissel 

Per 1 augustus 2020 ga ik met pensioen. Mijn opvolger Flint van de Gronden neemt het 

stokje in het nieuwe schooljaar van mij over.  
 

Toen ik in 2006 rector werd van Lyceum Ypenburg en twee vestigingen in Rijswijk, was de 

school nog klein met ongeveer 700 leerlingen en betrokken we het nieuwe gebouw aan de 

Laan van Kans. De school groeide gestaag door. In 2013 ging Lyceum Ypenburg los van 

de moederschool in Rijswijk: op eigen benen verder. Nu, zeven jaar later, staat er een 

volwassen school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium met 1350 leerlingen. Onze 

leerlingen doen het goed. Ze boeken jaar in jaar uit prima resultaten.  

 

Afgelopen week heb ik voor de allerlaatste keer diploma’s uitgereikt. ‘Gewoon’ op school, 

dat was fijn! Vanwege de RIVM-maatregelen ging het in twaalf etappes. Een mooie 

feestelijke serie voor alle geslaagden, voor hun ouders en voor ons.  

 

Met veel plezier ben ik rector van Lyceum Ypenburg geweest. Een prachtige school met 

leuke leerlingen, betrokken ouders en een enthousiast team. In de functie van rector heb ik 

- samen met al mijn collega’s - een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van jonge 

mensen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik hierbij van iedereen heb gekregen.  

 

Rineke van Meeteren 

 

 
Enquêtes ouders en leerlingen 
In maart zijn we plotsklaps overvallen door het virus. Een situatie die we niet eerder 

hebben meegemaakt. Protocollen of scenario’s moesten in ijltempo uit de grond gestampt 

worden. Wij raakten hierdoor in een stroomversnelling van digitale ontwikkelingen. In deze 

periode hebben wij zo goed mogelijk samengewerkt en van elkaar geleerd, terwijl we 

digitaal lesgaven, aangepaste opdrachten maakten en onze leerlingen wegwijs maakten in 

de digitale wereld.  
  

Er zijn vragenlijsten uitgezet om ervaringen van leerlingen, ouders en collega’s op te halen. 

Wat ging goed en wat kan beter? Met de reacties, de opgedane kennis en ervaring kunnen 

we in de toekomst ons voordeel doen.  

  

Het aantal reacties was groot: 628 leerlingen en 452 ouders vulden de enquêtes in. Dank 

hiervoor! In de bijlage staan de antwoorden op de meerkeuzevragen.  

De antwoorden op de open vragen liepen zeer uiteen.  

 

Nadat we alle reacties gelezen hadden en terugkeken op de afgelopen maanden, kwamen 

we tot de volgende uitgangspunten voor een eventueel vergelijkbare situatie.  
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 Álle leerlingen zijn zoveel mogelijk fysiek op school. 

 We onderzoeken welk digitaal leerplatform het beste bij onze school past.  

We hopen deze in het najaar te kiezen. 

 Er is één gemeenschappelijke lijn van het hele team voor alle vakken. 

 Er zijn gemeenschappelijke afspraken rond taken, inleveren van opdrachten en 

mentorcontact. 

 Iedereen - leerlingen en docenten - moet goed met Teams kunnen werken.  

 Er is een eenduidige gedragscode m.b.t. digitale lessen die helder zijn voor leerlingen 

en collega’s.  

 De flexlessen die worden aangeboden worden, zijn niet vrijblijvend.  

 
Na de zomervakantie 
Als het goed blijft gaan, mogen alle leerlingen na de zomervakantie weer ‘gewoon’ naar 

school. We kijken hiernaar uit! Vanaf het begin van het schooljaar zijn er duidelijke 

richtlijnen en afspraken, zodat iedereen weet wat er wel en wat er niet mag. Het blijft 

spannend hoe het verder gaat met het coronavirus. Mogelijk krijgen we in het nieuwe 

schooljaar met een opleving van het virus te maken. Leerlingen en/of collega’s zullen dan 

wellicht weer geheel of gedeeltelijk thuis moeten leren en werken.  

 

We houden rekening met drie scenario’s:  

1. Iedereen gaat ‘gewoon’ naar school, met in achtneming van de anderhalve meter 

afstand t.o.v. personeel.  

2. Iedereen moet anderhalve meter afstand bewaren van elkaar. 

3. Complete lockdown en voor iedereen onderwijs op afstand 

 

We hopen natuurlijk van harte dat we scenario 1 na de zomer kunnen inzetten.  

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat dat gaat lukken. Hieronder staan onze plannen in 

hoofdlijnen toegelicht.   

 

Scenario1: Iedereen op school 

Alle leerlingen zijn op school. Waar nodig en mogelijk wordt extra maatwerk geboden om 

eventuele achterstanden in te halen. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op onderwijs op 

afstand. In mentorlessen zullen we aandacht geven aan werken met Teams. Voor 

docenten is extra scholing en coaching beschikbaar zodat zij goed uit de voeten kunnen 

met digitaal lesgeven.  

 

Voor de volwassenen in school geldt nog steeds de anderhalvemeterafstand-maatregel. 

Ten opzichte van elkaar en ten opzichte van leerlingen. We zorgen ervoor dat dit zoveel 

mogelijk zichtbaar en handhaafbaar is. 
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Scenario 2: Iedereen zoveel mogelijk op school  

Als de anderhalve-meter-afstand-maatregel weer voor alle leerlingen en het personeel - 

geldt, kunnen we niet allemaal tegelijk in de school zijn. We zijn dus gedeeltelijk op school 

en gedeeltelijk thuis aan de slag. Ons uitgangspunt is dan: alle leerlingen zijn zo veel als 

mogelijk fysiek op school om lessen te volgen.  

Er zijn komend schooljaar relatief kleinere klassen. Hierdoor kunnen we de meeste klassen 

in tweeën splitsen (en niet in drieën, zoals in de afgelopen periode).  

Leerlingen komen om de dag naar school en volgen het normale rooster: de ene dag zijn 

ze op school, de volgende dag thuis. Dat betekent dat iedere leerling in een cyclus van 

twee weken alle lessen van een week fysiek op school krijgt.  

Op de dag dat je thuis bent zal je óf de les vanuit huis volgen (via streaming) óf aan 

opdrachten werken. Het kan ook een combinatie van beide zijn. 

 

Scenario 3: Complete lockdown  
Lessen worden online volgens rooster gegeven, via Teams. 
 

 

 

Voorbereiding op andere scenario’s  

Als leerlingen en/of collega’s helemaal niet naar school mogen komen, zullen we ons 

onderwijs weer op afstand moeten geven, via Teams. Daarnaast onderzoeken we op dit 

moment welk digitaal leerplatform het beste bij onze school past.   

 

Elke leerling een eigen device  

Om uw zoon of dochter zo goed mogelijk voor te bereiden is het van belang dat uw zoon of 

dochter beschikt over een eigen device. Bij de aanschaf van een eigen device zijn er geen 

nadere specificaties waar u rekening mee hoeft te houden. Een eenvoudige laptop of tablet 

volstaat, zolang het mogelijk is om gebruik te maken van de webbrowser. Dit kan dus een 

Windows-, Apple- of Chromebookmachine zijn. 

 

Wij snappen dat niet iedere leerling op dit moment over een eigen device beschikt. Indien 

het voor u niet mogelijk is om een eigen device voor uw zoon of dochter aan te schaffen, 

kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een device te huren. Wij zijn hiervoor een 

samenwerking aangegaan met de Rent Company. Op onze website 

www.lyceumypenburg.nl, bij ‘Documenten’ vindt u een uitgebreide informatiebrief en een 

bestelflyer. 
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Vakantie-adviezen GGD 
Reisadvies/quarantaine 

Als je op vakantie naar het buitenland wilt, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land 

of gebied op nederlandwereldwijd.nl.  

 

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar gebieden met code oranje. Voor 

gebieden met code rood geldt een negatief reisadvies. Leerlingen, ouders/verzorgers en 

medewerkers die hun vakantie hebben doorgebracht in een gebied met code oranje of 

rood, worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. 

Controleer altijd de meest actuele regels voor kinderen/leerlingen en scholen op 

rijksoverheid.nl.  

 

De quarantaine geldt voor leerlingen vanaf 12 jaar. Omdat kinderen/leerlingen tot en met 

12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19 geldt voor hen de 

uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen, 

tenzij zij klachten hebben zoals hieronder genoemd bij ‘Wanneer blijf je thuis’. 

 

Geldig verzuim 

Quarantaine na een vakantie in een gebied met code oranje of rood is geen geldige reden 

voor verzuim van leerlingen. Scholen zullen in dat geval dus leerplicht moeten inschakelen. 

Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden, 

maar het is ook niet verboden. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar gebieden 

met code oranje of rood op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 14 

dagen voor het begin van de school terug te zijn. 

 
Wanneer blijf je thuis 

Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers blijven thuis bij: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging of 

koorts. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn, mogen zij weer naar school. Zij blijven ook thuis als 

iemand anders in huis benauwd is en/of koorts heeft. 

 

De school meldt bij drie of meer gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard 

(zoals diarree, vlekjesziekten) altijd bij de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD. Dit 

geldt ook bij infecties van (mogelijk) coronavirus: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden 

Celsius) of koorts. 

 

 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

