
 
Informatiebulletin nr. 1 
leerlingen en ouders brugklassen 
 
28 augustus 2020 
 
Geachte ouder/verzorger,  
 
Na een hopelijk fijne zomervakantie heten we uw kind van harte welkom op het Veurs 
Lyceum! Wij hebben er zin in en kijken uit naar een nieuwe lichting brugklassers!  
 
De stap naar de brugklas is altijd een spannend moment. Wij vinden het belangrijk dat 
iedere leerling zijn/haar plek vindt op school en in de klas. Daarom besteden we in de eerste 
periode van het schooljaar veel tijd aan kennismaking: met elkaar, met de mentor en met de 
school.  
 
In dit informatiebulletin vindt u belangrijke informatie over de start van het schooljaar. Wilt u 
dit bulletin alstublieft goed met uw zoon/dochter doornemen? 
 
De eerste week 

Maandag 31 augustus 

10:45-11:45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Uw kind wordt maandag 31 augustus om 10:45 op school          
verwacht. Uw kind heeft dan een mentoruur en ontvangt het          
boekenpakket. 

 De klassen zijn verdeeld over de volgende lokalen: 

1MHa (dhr. Snelting): 216 

1MHb (mevr. De Zwart): 103 

1HAa (mevr. Van den Brink): 207 

1HAb (mevr. Tinselboer): 102 

1AG (mevr. Van der Heide): 012 

Denkt u eraan uw kind stevige tassen mee te geven? Het           
boekenpakket is zwaar en past meestal niet in één rugzak. De           
boeken moeten voor het begin van de lessen gekaft worden. 



 

Dinsdag 1 september Vandaag zijn er geen lessen. Uw kind heeft de gelegenheid          
de ontvangen boeken thuis te kaften. 

Woensdag 2 september 

09:30 – 14:00 

  

Kennismakingsdag op school. Uw kind wordt woensdag 2        
september om 9.30 op school verwacht. Naast een        
hernieuwde kennismaking met de school en met de        
klasgenoten, worden diverse praktische zaken geregeld en       
uitgelegd. De schoolregels worden besproken en de mentor        
bereidt uw kind voor om de komende weken een goede start           
op het Veurs te maken. Natuurlijk staan we daarbij ook stil bij            
de diverse maatregelen omtrent Corona. Teambuilding,      
samenwerken en elkaar leren kennen, zijn op deze dag erg          
belangrijk. 

Vergeet u niet om uw kind een lunch en voldoende drinken te            
laten meenemen? De kantine is voor uw kind op deze dag niet            
beschikbaar. 

 

Donderdag 3 september 

10:00 – 14:30 

Onder voorbehoud van het landelijke, regionale en lokale        
Coronabeleid is er vandaag een kennismakingsdag op het        
strand. De veiligheidsregio en de gemeente Den Haag        
evalueren de lokale Coronamaatregelen continu. Deze week       
zijn ze bijvoorbeeld nog aangescherpt. De situatie kan van         
dag op dag veranderen. Daarom is op dit moment niet met           
100% zekerheid te garanderen dat deze stranddag doorgang        
kan vinden. Wij zijn hierover voortdurend in gesprek met de          
gemeente Den Haag en houden u en uw kind uiteraard op de            
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vooralsnog gaan we        
ervan uit dat deze dag doorgaat. Als dit niet zo is, zullen we dit              
uiterlijk op woensdag 2 september aan uw kind en u          
communiceren. 

Uw kind wordt, als de activiteiten gewoon doorgaan, om 10.00          
bij de ingang van de parkeerterrein Zwarte Pad in         
Scheveningen verwacht.  

Om 14:30 eindigt de dag. U kunt uw kind dan weer afhalen            
bij de ingang van het parkeerterrein Zwarte Pad, of hij/zij          
gaat op eigen verantwoordelijkheid van daaruit weer zelf naar         
huis.  

Zorgt u er s.v.p. weer voor dat uw kind een lunch en            



voldoende drinken meeneemt? Geld of waardevolle      
bezittingen meenemen, wordt afgeraden. Graag kleding die       
vies mag worden en waarin uw kind zich goed kan bewegen.           
We gaan niet zwemmen, maar uw kind kan nat worden. Geef           
uw kind hiervoor s.v.p. een handdoek mee. 

Let u ook goed op het weerbericht? Geef gepaste kleding en           
eventueel zonnebrand, of juist regenkleding of een extra        
trui/jas mee. Hoewel de dag bij extreem weer geen doorgang          
vindt, laten we ons door een regenbui niet weerhouden van          
een mooie kennismakingsdag. Als de dag onverhoopt niet        
doorgaat, wordt u hierover uiterlijk woensdag 2 september        
geïnformeerd. 

Vrijdag 4 september 

  

Vandaag is de eerste reguliere lesdag volgens het lesrooster.         
Uw kind ontvangt hier tijdig informatie over van de mentor. De           
schoolfoto en de klassenfoto worden vandaag ook gemaakt. 

Maandag 7 september Deze dag is een reguliere lesdag. 

Dinsdag 8 september 

15.00 – 17.00 

Als u een laptop heeft besteld via The Rent Company, kunt uw            
kind of u deze op dinsdag 8 september tussen 15.00 en           
17.00 ophalen. Nadere informatie hierover vindt u hieronder. 

Vanaf woensdag 9 
september 

Vanaf woensdag 9 september krijgt uw kind instructie in het          
gebruik van de Chromebook. Uw kind krijgt inlogcodes voor         
Magister en voor de schoolmail en leert de belangrijkste         
vaardigheden om met de Chromebook aan de slag te gaan in           
de les. In verband met het rooster zullen niet alle leerlingen           
deze instructie op dezelfde dag krijgen, maar vanaf woensdag         
9 september moet uw kind de Chromebook iedere dag         
opgeladen mee naar school nemen. 

  

  



Coronamaatregelen voor leerlingen 
 
Deze instructies worden ook door de 
mentoren zorgvuldig met de 
brugklasleerlingen besproken. 
 
Jullie als leerlingen hoeven geen 
anderhalve meter afstand tot elkaar te 
houden op school. De anderhalve 
meter afstand geldt wel tussen leerling 
en onderwijspersoneel en voor 
onderwijspersoneel onderling.  
 
Ook in de lokalen houd je dus 
anderhalve meter afstand tot je 
docent. Hij of zij is via spat(kuch)schermen/ gezichtsmaskers beschermd.  
 
We volgen een normaal lesrooster, waarbij de leerlingen wisselen van lokalen. Leerlingen 
verlaten het lokaal aan het einde van de les als eerste. Leerlingen blijven niet op de 
verdiepingen hangen zodat de gangen vrij zijn voor de docenten.  
 
Iedere leerling desinfecteert zijn handen bij binnenkomst van het lokaal. Maak 
instrumenten/gereedschappen en andere gebruikte materialen schoon wanneer de docent je 
daarom vraagt. 
 
Kom zoveel mogelijk met de fiets naar school. Jullie kunnen de kluisjes weer gebruiken en je 
jas laat je ofwel in je kluisje, ofwel aan de kapstok in de hal achter. Jullie gebruiken 
uitsluitend het middelste trappenhuis en het trappenhuis bij het OLC.  
 
Van Leeuwen Catering gaat weer open op de gebruikelijke tijden.  
 
 
Wanneer kom je niet naar school? 
 
Je blijft thuis bij:  

● Neusverkoudheid  
● Hoesten  
● Moeilijk ademen / benauwdheid  
● Koorts boven 38 graden C.  
● Plotseling verlies van reuk of smaak  

We vragen je ook om thuis te blijven als iemand in het huishouden koorts heeft boven de 38 
graden en/of benauwdheidsklachten heeft. Je mag weer naar school komen als iedereen 
binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.  

Als je tijdens de schooldag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of 
moeilijk ademen/ benauwdheid) ga je naar huis. Meld je dan wel af bij administratie. Je 
ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden 
bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Ook 



deze leerlingen melden zich bij de administratie om te melden waarom ze naar huis gaan. Zij 
zullen in Magister met een gecodeerde melding geregistreerd worden. 

Positief getest op Covid-19? Als je positief getest bent op Covid-19 moet je tenminste 7 
dagen thuisblijven na de start van de symptomen en uitzieken. Je mag pas weer naar school 
als je na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer hebt. Indien je besmet bent, meld je 
dit meteen telefonisch bij de administratie. 

Iemand in jouw huishouden positief getest op Covid-19? In dat geval moet je 10 dagen 
thuisblijven (omdat je tot en met 10 dagen na het laatste contact met jouw huisgenoot nog 
ziek kan worden). Je kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur 
klachtenvrij is. Houd hierover meteen en geregeld contact met de schooladministratie.  
 
 
Ouderavond 
Op maandag 28 september om 19:00 uur is de eerste ouderavond voor de brugklassen. U 
ontvangt hiervoor later nog een uitnodiging, maar wellicht wilt u deze datum alvast in uw 
agenda zetten. 
 
Magister voor ouders 
Als school maken wij gebruik van Magister om huiswerk op te geven, absenties bij te 
houden en cijfers op te slaan. Uw zoon/dochter krijgt hiervoor inloggegevens. U krijgt echter 
ook uw eigen inlogcode, zodat u mee kan kijken. U zult deze code rond vrijdag 11 
september ontvangen. Uw eigen inlogcode is belangrijk en noodzakelijk voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van gesprekken tijdens de tafeltjesavond. Bewaar deze code dus goed.  
 
Absenties 
Als uw kind ziek is, moet dit voor aanvang van de lessen gemeld worden per mail: 
absent@veurslyceum.nl. Dit moet iedere dag van de absentie opnieuw gemeld worden. 
 
De kennismakingsdagen aan het begin van het schooljaar horen bij ons 
onderwijsprogramma. Uw kind moet dus ook voor deze dagen (zo ruim mogelijk) voor de 
aanvangstijd absent gemeld worden als het ziek is. 
 
Contact met de mentor 
Goed contact tussen de mentor en uw kind, maar ook tussen de mentor en u als 
ouder/verzorger is van groot belang. Samen kunnen wij er voor zorgen dat uw kind een 
vliegende start maakt op het Veurs Lyceum.  
 
Voor de vakantie heeft u al met de mentor van uw kind kennis kunnen maken. De mentor is 
altijd uw eerste aanspreekpunt binnen de school. 
 
Dit zijn de contactgegevens van de brugklasmentoren: 
 
Mentor 1MHa dhr. Snelting sne@veurslyceum.nl 
Mentor 1MHb mw. De Zwart zwm@veurslyceum.nl 
Mentor 1HAa mw. Van den Brink bra@veurslyceum.nl 



Mentor 1HAb mw. Tinselboer tin@veurslyceum.nl 
Mentor 1AG mw. Van der Heide hed@veurslyceum.nl  
 
Teamleider brugklassen dhr. Middelburg mdb@veurslyceum.nl  
 
Tot slot wil ik u en uw zoon/dochter, mede namens mijn collega’s, een heel fijn en succesvol 
schooljaar wensen. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande 
informatie, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met de mentor van uw kind.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren, 
 
Dhr. J. Middelburg 
Teamleider brugklassen 


