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Beste leerlingen en ouders/verzorgers van klas 2 en hoger,

Na een hopelijk fijne zomervakantie, zijn we blij je weer terug te zien 
op het Veurs Lyceum! Het nieuwe schooljaar starten we - met een 
paar aanpassingen - zoals voorheen. Welke dit zijn, lees je 
hieronder. Graag jullie bijzondere aandacht voor het onderdeel 
“coronamaatregelen” en “opstart nieuwe schooljaar”.

Wij hebben er zin in! 

Hartelijke groeten van de teamleiders meneer Middelburg, meneer Zancada, mevrouw Van 
Doorn, meneer Rothkrantz en mevrouw Nelisse.

lessen 
Na de vakantie starten we de school weer op zoals we gewend waren. Dat betekent dat je 
het normale rooster volgt en dat je met alle klasgenoten tegelijk in het lokaal zit. Docenten 
zullen zo veel mogelijk in het lokaal lesgeven. Voor een enkele docent geldt dat hij of zij dat 
om gezondheidsredenen niet kan. In dat geval geven ze les als digitale docent. Daarbij 
krijgen jullie in aanwezigheid van een andere docent in de klas op afstand les via een 
videoverbinding. Daarom is het belangrijk dat je altijd een set oortjes in je locker hebt klaar 
liggen. 

coronamaatregelen
Jullie als leerlingen hoeven inmiddels 
geen anderhalve meter afstand meer 
tot elkaar te houden op school. De 
anderhalve meter afstand blijft echter 
wel gelden 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 vanaf nu weer het normale 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 C 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. 



opstart nieuwe schooljaar
De eerste week van het nieuwe schooljaar is altijd anders dan anders. Dit jaar hebben we 
voor alle leerjaren extra tijd gepland voor kennismakingsactiviteiten. Hieronder lees je hoe 
de eerste week eruit zal zien. 

Maandag 31 augustus 
Klas 1: 10:45 uur mentoruur met boeken ophalen (schoolfoto’s zie 4 september)
Klas 2: 09:45 uur mentoruur met boeken ophalen (schoolfoto’s zie 4 september)
Klas 3: 11:45 uur mentoruur met boeken ophalen en schoolfoto’s maken
Klas 4 mavo: 14:15 uur mentoruur met boeken ophalen en schoolfoto’s maken
Klas 4 havo: 09:45 uur mentoruur met boeken ophalen en schoolfoto’s maken
Klas 4 vwo: 13:30 uur mentoruur met boeken ophalen (schoolfoto’s zie 4 september)
Klas 5 havo: 10:45 uur mentoruur met boeken ophalen en schoolfoto’s maken
Klas 5 vwo: 14:15 uur mentoruur met boeken ophalen en schoolfoto’s maken
Klas 6 vwo: 13:30 uur mentoruur met boeken ophalen en schoolfoto’s maken

Dinsdag 1 september
Geen lessen in verband met studiedag personeel.

Woensdag en donderdag 2 en 3 september
Lessen volgens verkort rooster. In de middag zijn er kennismakingsactiviteiten. In Magister 
staat op welke dag jouw klas de kennismakingsactiviteit heeft.

Vrijdag 4 september
Lessen volgens het normale rooster. De schoolfotograaf komt deze dag langs voor de 
klassen die nog niet op maandag op de foto zijn gegaan, dat zijn alle 1e klassen, alle 2e 
klassen en 4 vwo. 

helpdesk ict
Mocht je problemen met of vragen over je schoolaccount hebben, dan kun je een mail vanaf 
je schoolaccount sturen naar helpdesk@veurslyceum.nl. Let op: dit kan alleen vanaf je 
schoolmail. De helpdesk probeert dan zo snel mogelijk hiernaar te kijken. Natuurlijk kun je 
ook, zoals je gewend was voor het wijzigen van je wachtwoord, naar het OLC of langslopen 
bij de helpdesk (naast de docentenpostvakjes). Voor reparaties en omruilen van je 
schoollaptop ga je eveneens naar het OLC. 
Vanuit thuis kun je je wachtwoord resetten via http://wachtwoord.veurslyceum.nl.

personele wijzigingen
In de loop van het komende schooljaar zullen sommige leerlingen te maken krijgen met een 
docentwissel. Meneer Ruijgrok (economie) gaat eind november met pensioen. Zijn lessen 
worden vanaf die maand overgenomen door meneer Van der Meer. Meneer Luteijn gaat ons 
verlaten om les te geven op een andere school. Zijn lessen worden per 1 oktober 
overgenomen door meneer Mulder. Meneer Richel gaat met ingang van het nieuwe 
schooljaar biologie geven, meneer De Vries is onze nieuwe conrector onderwijs. Mevrouw 
Schneider heeft meneer Zomervrucht opgevolgd als conrector bedrijfsvoering.

http://wachtwoord.veurslyceum.nl


ouders/verzorgers in school
Heeft u een afspraak op school met een van de medewerkers van het Veurs Lyceum, dan 
vragen we u bij binnenkomst u te melden en in te schrijven bij de administratie. Deze 
daglijsten worden 2 weken digitaal bewaard en vervolgens verwijderd in kader van AVG.

Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande informatie, dan kunnen jullie te allen tijde 
wenden tot de mentor. 

Wij wensen alle leerlingen een heel succesvol en mooi schooljaar toe!

Met hartelijke groet, 
mede namens de mentoren en docenten,

Dhr. J-P. Middelburg, teamleider brugklassen
Dhr. D. Zancada, teamleider mavo klas 2, 3, 4
Mevr. A. van Doorn, teamleider havo/vwo klas 2, 3
Dhr. C. Rothkrantz, teamleider havo klas 4, 5
Mevr. L. Nelisse, teamleider vwo klas 4, 5, 6


