Aan: alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)
Onderwerp

Den Haag

Start schooljaar 2021-2022

augustus 2021

Geachte ouders en verzorgers, beste leerlingen,
Het schooljaar staat op het punt van beginnen. We hopen vurig op een ‘normaal’ schooljaar. Een
‘na-corona-schooljaar'. Maar dat zal nog niet het geval zijn. We hebben nog altijd te maken met
maatregelen waar we ons aan moeten houden. En ook als het virus onder controle is, zal de geest
van het virus nog lang voelbaar zijn. Daarom zal het komende jaar onder andere in het teken staan
van inhalen, bijspijkeren en samen nieuwe dingen beleven.
Daar hebben we een uitgebreid programma voor bedacht waar we jullie voor de zomer al een brief
over hebben gestuurd. Zo zullen de schooldagen komend jaar beginnen met een ‘BijspijkerFlexLes’
- een keuzeles van 40 minuten voor een specifiek vak voor leerlingen die daar behoefte aan hebben
- en eindigt iedere dag met de mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding voor leerlingen die daar
behoefte aan hebben. Maar ook gedurende het jaar zullen we nog regelmatig activiteiten
organiseren die verband houden met corona, of het vergeten ervan.
Het belooft een enerverend jaar te worden. Ik hoop dat iedereen de batterij inmiddels voldoende
heeft opgeladen om weer fris aan de start te kunnen verschijnen. We zien er naar uit om de
leerlingen volgende week weer in het pand te hebben! (We vragen iedereen om kennis te nemen
van de corona-maatregelen zoals die zijn vastgesteld voor het begin van het schooljaar.)
Ik hoop jullie met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding van Lyceum Ypenburg,

Flint van de Gronden
Rector

Corona-maatregelen bij de start van het schooljaar 2021-2022.
- Het dragen van mondkapjes bij verplaatsing in de openbare ruimte blijft verplicht. (We
gebruiken geen looproutes meer.)
- Leerlingen dienen anderhalvemeter afstand te houden van volwassenen in de school.
Leerlingen hoeven geen anderhalvemeter afstand tot elkaar te houden.
- Regelmatig handen wassen en werkplekken reinigen blijft de norm. Ook de overige
hygiënemaatregelen van de RIVM blijven van kracht.
- We vragen iedereen die niet immuun* is regelmatig een zelftest af te nemen
(verkrijgbaar bij de conciërge). We willen het belang van zelftesten in het algemeen
onderschrijven. Zie daarvoor ook deze video van de Rijksoverheid.
- Er gelden verschillende afspraken voor leerlingen die immuun zijn en leerlingen die
niet immuun zijn. In het kort komt dat neer op het volgende:

Categorie

Niet immuunpersoon

Maatregel
o Preventief zelftesten (vrijwillig)
o Quarantaine na contact met een besmet persoon,
optioneel testen bij de GGD na 5 dagen
o Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land
o Testen bij GGD bij klachten

o
o

Immuun persoon

o
o



* Bij de GGD wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:







Geen zelftesten
Geen quarantaine na contact met een besmet persoon
Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land
Test bij de GGD bij klachten

14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer),
Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF
14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een
doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF
28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd.
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Startactiviteiten
De leerlingen worden verwacht voor de volgende introductieprogramma's:
Dinsdag 31 augustus 2021:
08.45 – 13.00 uur: Introductieprogramma voor de brugklassen 1m1, 1m2, 1a1, 1ah1, 1g op school.
Vandaag worden de laptops van de Rent Company uitgeleverd.
 Neem een stevige tas, etui, agenda en kleurpotloden mee.
 Vergeet niet om geld mee te nemen om gymkleding te kopen.
 Wanneer je een eigen laptop hebt (dus niet via de RentCompany), neem
deze laptop dan ook mee.
09.45-14.00 uur: Introductieprogramma voor de brugklassen 1hm1, 1hm2, 1h1 en 1h2 op school.
Vandaag worden de laptops van de Rent Company uitgeleverd.
 Neem een stevige tas, etui, agenda en kleurpotloden mee.
 Vergeet niet om geld mee te nemen om gymkleding te kopen.
 Wanneer je een eigen laptop hebt (dus niet via de RentCompany), neem
deze laptop dan ook mee.
09.30 – 15.00 uur: Introductieprogramma 2 mavo in Kwintsheul (zie bijgevoegde brief voor verdere
informatie).
09.15 – 15.30 uur: Introductieprogramma 3 en 4 mavo in Vlaardingen (zie bijgevoegde brief voor
verdere informatie).
09.00 – 13.00 uur: Introductieprogramma 2 havo in Delftse Hout (zie bijgevoegde brief voor
verdere informatie).
10.00 – 12.30 uur: Introductieprogramma 3 havo in Kijkduin (zie bijgevoegde brief voor verdere
informatie).
10.00 – 13.00 uur: Introductieprogramma 4 havo in Park Madestein in Den Haag (zie bijgevoegde
brief voor verdere informatie).
13.00 – 16.00 uur: Introductieprogramma 5 havo in Kijkduin (zie bijgevoegde brief voor verdere
informatie).
09.00 – 13.00 uur: Introductieprogramma 2 vwo in Delftse Hout (zie bijgevoegde brief voor verdere
informatie).
08.30 – 12.00 uur: Introductieprogramma 3 vwo in Rijswijk (zie bijgevoegde brief
voor verdere informatie).
09.00 – 11.00 uur: Introductieprogramma 4 vwo in Rijswijk (zie bijgevoegde brief voor verdere
informatie).
12:00 – 14.00 uur: Introductieprogramma 5 vwo in Scheveningen (zie bijgevoegde brief voor
verdere informatie).
15.00 – 19.00 uur: Introductieprogramma 6 vwo in Scheveningen (zie bijgevoegde brief voor
verdere informatie).
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Lessen volgens rooster
Op woensdag 1 september starten de lessen volgens het Zermelorooster.
Onze nieuwe brugklasleerlingen krijgen dinsdag 31 augustus van hun mentor uitleg over Zermelo
en ontvangen dinsdag ook hun rooster.

Zij-instromers
In verband met het in gebruik nemen van het school e-mailadres en de lockers en het opstarten
van de onderwijsapplicaties worden alle zij-instromers op woensdag 1 september het eerste uur
van 08:00 tot 08:40 uur verwacht in de mediatheek. Ook worden zij dan wegwijs gemaakt in
Zermelo, ons roosterprogramma. Om ervoor te zorgen dat zij zich al wel kunnen voorbereiden,
krijgen alle nieuwe leerlingen op dinsdag 31 augustus tijdens het introductieprogramma het
rooster via hun mentor op papier uitgereikt.
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Gymkleding/lessen lichamelijke opvoeding
De gymkleding kan dinsdag 31 augustus op school gekocht worden.
Graag gepast en contant betalen, aangezien de externe partij die de gymkleding levert niet beschikt
over een pinautomaat.
Tijdens de lessen LO is het dragen van deze kleding verplicht. De kosten bedragen:
• Shirt: € 16,• Korte broek: € 8,• Trainingsbroek (optioneel): € 19,Leerlingen moeten bovendien beschikken over binnensportschoenen. In de sporthal zijn alleen
non-marking zaalsportschoenen toegestaan. Met veld-gym wordt bij koud weer een trainingspak
aangeraden.
Voor leerlingen die een bril dragen, wordt een sportbril aanbevolen. Brillen zijn niet verzekerd.
Na de gymles is er gelegenheid om te douchen. Het is aan te bevelen de gymkleding van een naam
te voorzien. Het dragen van sieraden (bv. kettingen, horloges e.d.) is tijdens de les niet toegestaan.
De sectie LO stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen, zoals
geld, sportkleding, sieraden, smartwatch etc.

Examenklassen en lichamelijke opvoeding
Leerlingen uit de examenklassen volgen een keuzeprogramma op sportaccommodaties in de
omgeving van de school. Dit betekent dat ze bij die lessen zelf moeten zorgen voor vervoer. Aan dit
keuzeprogramma zijn voor (ouders/verzorgers van) leerlingen geen kosten verbonden.

Schoolboeken
Als het goed is heeft u inmiddels de boeken besteld op de site van Van Dijk. Mocht u dit nog niet
gedaan hebben, doet u dit dan zo snel mogelijk. U doet dit via www.vandijk.nl. U kiest voor stad
Den Haag, school Lyceum Ypenburg en selecteert dan de juiste klas. Op de site van Van Dijk staat
ook een instructiefilmpje. Als u na het plaatsen van uw bestelling nog geen bericht hebt ontvangen
of als u vragen heeft over het boekenpakket, neemt u dan contact op met Van Dijk,
telefoonnummer 088-2030303 of via www.vandijk.nl.

Leermiddelen
Agenda, rekenmachine, schriften, computer, multomappen, pennen en dergelijke moet u zelf
aanschaffen. Een atlas en woordenboeken worden tijdens de lessen op school gratis ter
beschikking gesteld. Als uw zoon of dochter deze leermiddelen ook thuis of bij toetsen wil
gebruiken, dient u deze zelf aan te schaffen. Voor wat betreft de aanschaf van een device verwijzen
wij u graag naar de huurmogelijkheden via de Rent Company. Meer informatie hierover is te vinden
op onze website onder documenten en algemene informatie.
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Facturen
In verband met o.a. de service van de wifi en de lockers en het verrijkte onderwijsaanbod, ontvangt
u onderstaande facturen digitaal na de zomervakantie:
- Activiteitenbijdrage
- Servicekosten
- Ouderraad
- Deelname talentgroep
- CKV (3M, 4H, 4V, 5V)
- LO2/BSM (3M, 4H, 5H)
Overige activiteiten, zoals reizen, worden gedurende het schooljaar gefactureerd.

Bijdrage in schoolkosten
Als uw kind in het bezit is van een Haagse Ooievaarspas - dit wil zeggen dat u in Den Haag woont,
uw zoon/dochter naar een Haagse school gaat en dat u hiervoor in aanmerking komt - worden
sommige bijdragen betaald door de gemeente Den Haag uit de subsidie 'Kinderen doen mee'. Meer
informatie hierover vindt u op www.elkkinddoetmee.nl

Correspondentie
Wij sturen brieven, nieuwsbrieven etc. via e-mail naar u door. Zorgt u er daarom voor dat in
Magister altijd het juiste e-mailadres vermeld staat. Mocht dit niet goed staan in Magister, dan
kunt u bij 'mijn instellingen' op het rode icoontje drukken, de gegevens wijzigen en deze daarna
bevestigen via het oranje icoontje. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een mail sturen naar
info@lyceumypenburg.nl.
Soms gebeurt het dat e-mail van Lyceum Ypenburg als spam binnenkomt. Wij kunnen hier helaas
niets aan veranderen. Wat u kunt doen is het e-mailadres magistermail@lyceumypenburg.nl
invoeren bij uw contactpersonen. Uw systeem zal onze mails dan niet langer als spam zien.

Lockers
Alle leerlingen krijgen een locker toegewezen. Het gebruik van een locker is verplicht. De kosten die
verbonden zijn aan het gebruik van de locker, zijn opgenomen in de service- en
participatiebijdrage. Ons inmiddels bekende elektronische lockersysteem werkt via een app: de
Releezme app van Vecos. Alle leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar via het systeem een
nieuwe locker toegewezen. Dit gebeurt automatisch wanneer zij de QR-code bij de conciërge of ICT
scannen. Onze nieuwe brugklasleerlingen krijgen dit proces uitgelegd tijdens de ICT-instructie
binnen het introductieprogramma.
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Mobiele telefoons
Leerlingen mogen tijdens lessituaties of in de mediatheek geen gebruikmaken van een mobiele
telefoon zonder toestemming van de docent. In de digitale schoolgids (die op de website staat)
vindt u een toelichting op deze maatregel. In noodgevallen is uw zoon of dochter via ons altijd
bereikbaar op telefoonnummer 070-4132050.

Beperkt aantal plaatsen voor scooters/bromfietsen
Er zijn 50 parkeerplaatsen voor scooters/bromfietsen beschikbaar. Per genummerd vak is er 1
scooterplek. Leerlingen kunnen gebruik maken van de vrije plek die beschikbaar is. Maak zoveel
mogelijk gebruik van deze parkeerplaatsen.

AVG en gebruik van fotomateriaal
We vinden het belangrijk om beelden van schoolactiviteiten te laten zien ter informatie voor
leerlingen, ouders en collega’s, o.a. op de site en in de nieuwsbrief. We willen en moeten daarbij
ook voldoen aan de AVG. Daarin staat dat we – specifiek en per onderdeel – toestemming moeten
vragen voor het gebruik van gegevens van leerlingen en voor het plaatsen van foto’s en/of video’s.
Binnen Magister is hiervoor een speciale toestemmingsmodule ontwikkeld waardoor de gegeven
toestemming elk moment inzichtelijk is. De toestemming die u als ouder verleent, geldt tot het
moment dat uw zoon/dochter de leeftijd van 16 jaar bereikt. Vanaf 16 jaar mag iedere leerling zelf
toestemming verlenen. Bij de start van elk nieuw schooljaar vraagt Magister - na een succesvolle
inlog - of de toestemmingsantwoorden nog steeds kloppen.
De verleende toestemming kan altijd worden gewijzigd of ingetrokken. Dat kan via 'mijn
instellingen' voor 16-jarigen en ouder en bij de 'gegevens van hun kind' voor ouders/verzorgers van
kinderen onder de 16 jaar.
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