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Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
In deze vierde week van schooljaar 2020-2021 zitten we weer goed in het ritme van vroeg 
opstaan, lessen volgen en huiswerk maken. Dat was een flinke omschakeling na een periode 
van zes maanden thuis zijn, zo goed mogelijk online lessen volgen en een zomervakantie.  
Voor ons geldt dat niks kan tippen aan een school waarin de leerlingen en de docenten 
gewoon in het lokaal samen de lessen doorlopen. We vinden het ontzettend fijn weer 
leerlingen in school te hebben. Laten we duimen dat dat zo blijft dit schooljaar!  
 
Met hartelijke groet, de heer Middelburg, mevrouw Van Doorn, de heer Zancada, de heer 
Rothkrantz en mevrouw Nelisse 
 
kennismakingsactiviteiten 
In veel gevallen veranderde de samenstelling van de klassen na de zomervakantie doordat 
leerlingen in clustergroepen de vakken in hun pakket volgen. En sowieso is het fijn om elkaar 
én de nieuwe mentor te leren kennen. Dat vond plaats door spelletjes en opdrachten te doen 
waarbij samenwerking het sleutelwoord was.  
 

   

 
opvang lessen vanwege afwezigheid van docent (i.v.m. corona) 
Het schooljaar is enkele weken onderweg, waarbij dagelijks nieuwe uitdagingen op ons pad 
komen. Er zijn in toenemende mate collega's afwezig (‘gewoon’ ziek, in quarantaine, in 
afwachting van een test(uitslag) enz.) en datzelfde geldt voor de leerlingen (afwezig 
vanwege: zelf verkouden, familielid positief getest, koorts in het gezin. Wel willen we 
allemaal (ouders, leerlingen en collega's) hetzelfde, namelijk dat het onderwijsproces zoveel 
mogelijk doorgaat. Daar zetten we ons elke dag voor in. Afgelopen week is het voor de 
eerste keer voorgekomen dat er meer dan 1 docent thuis moest blijven in verband met koorts 
bij een eigen kind/gezinslid.  
 
De docent zit dan preventief in quarantaine en noemen we dan een thuisdocent. De docent 
geeft zelf online les, want hij/zij is immers zelf niet ziek. In dit geval zetten we zoveel mogelijk 
een invaldocent op de klassen van de thuisdocent. Deze zorgt ervoor dat de leerlingen 
inloggen voor de online les. Eigen docenten, maar ook mensen die we daar extra voor 
inhuren, vangen de klassen dan op, terwijl de eigen vakdocent de online les verzorgt.  
  
  



Jullie begrijpen dat als dit bij meerdere docenten op dezelfde dag en bij gelijke uren gebeurt, 
dat het dan kan voorkomen dat het niet altijd mogelijk blijkt om elke klas door een 
invaldocent te laten begeleiden. Wij hebben dan ook een volgorde bepaald waarin we zullen 
werken: 
  
1.  alle klassen waarvan de docent in quarantaine zit worden zoveel mogelijk opgevangen 
2.  bij meerdere docenten in quarantaine worden eerst klas 1 en 2 zoveel mogelijk  
  opgevangen, daarna de examenklassen en vervolgens klas 3 en de overige  

bovenbouwklassen. De keuze tussen klas 2 en de examenklassen zal samenhangen  
met de inhoud van de les en het tijdspad van de examens. 

3.  bij een tekort aan invaldocenten zullen bovenbouwleerlingen gevraagd worden een  
  goede plek (thuis, in de aula, in het olc of op de studiepleinen) te vinden om de les  
  online te volgen. 
4.  mocht dit laatste niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld door activiteiten in de school) zal de  
  docent gevraagd worden de bovenbouwleerlingen een opdracht mee te geven  
  (zelfstudie). 
 
Het is wel nodig dat leerlingen elke dag een (opgeladen) laptop en oortjes mee naar school 
brengen om online lessen te kunnen volgen. Voor de leerlingen in de zesde klas zijn laptops 
beschikbaar in het OLC, omdat zij niet allen over een eigen laptop beschikken.  
  
Het spreekt voor zich dat bij langere afwezigheid van een docent (bijvoorbeeld vanwege 
ziekte) wordt er gezocht naar een meer structurele oplossing. We proberen dan zo snel 
mogelijk een invaldocent te vinden en deze in te huren. Dat gaat soms voorspoedig, soms 
vraagt het iets meer tijd een geschikte docent te vinden. Waar mogelijk proberen we al wat 
lessen op de vangen binnen een vakgroep.    
 
lessen online volgen voor leerlingen die afwezig zijn vanwege corona-gerelateerde 
klachten. We zien helaas ook het aantal leerlingen stijgen dat niet naar school kan of mag 
komen vanwege corona-gerelateerde klachten bij zichzelf of een gezinslid. Leerlingen 
kunnen dan zelfstandig verder werken volgens de studieplanners in Google Classroom. We 
zijn binnen school in gesprek om ook naar een oplossing toe te werken dat leerlingen die 
thuis zijn de les (gedeeltelijk) digitaal kunnen bijwonen vanuit huis. De opzet is in school 
besproken, wordt deze week met de ouderraad gedeeld. Vrijdag informeren we u over de 
invulling van het onderwijs voor leerlingen die (preventief) thuis moeten blijven.  
 
beslisboom 
Op de website van het Veurs staat de beslisboom: Wanneer mag mijn kind weer naar 
school?De VO-raad heeft de beslisboom ge-update die vertelt wanneer een kind weer naar 
school mag na bijvoorbeeld een verkoudheid of een negatieve corona-test. Deze beslisboom 
kunt u als ouders raadplegen indien uw kind thuis is met bijvoorbeeld verkoudheidsklachten. 
In tegenstelling tot eerdere berichten mag een leerling met een negatieve coronatest gewoon 
weer naar school komen. Verder verwijzen u graag naar de website. 
 
aanvulling op jaaragenda: 12 november 
de COVID-19 pandemie maakt ook dat we anders moeten omgaan met alle activiteiten voor 
de leerlingen in groep 8 die willen kennismaken met onze school. We hebben daarom 1 hele 
dag -12 november- aangewezen voor leerlingen uit groep 8 om kennis te komen maken met 
de school.  
Op 12 november hebben leerlingen - met uitzondering van onze examenleerlingen- géén les. 
We ontvangen deze hele dag een paar honderd groep 8 leerlingen in school. Let wel; de 
lessen voor de examenleerlingen gaan dus WEL door op 12 november!  
 
  



ouderavonden  
Op het moment van schrijven is meer dan de helft van de ouderavonden achter de rug. 
Avonden waarin in een ingewikkelde carrouselvorm ouders in kleine groepjes kennismaakten 
met de teamleider en de mentor van hun zoon of dochter. Wie niet naar school kon of wilde 
komen, kon deelnemen in een online sessie. Dat het niet mogelijk is om gelijktijdig én een 
Google Meet te presenteren én verzoeken tot deelname van buiten de school toe te kennen, 
is een punt van aandacht voor ons. Daardoor heeft een enkele ouder de online presentatie 
niet kunnen bijwonen. De getoonde powerpoints zijn echter voor iedereen na te lezen via de 
website. Mocht u toch graag alsnog de teamleider en/of mentor willen leren kennen, voel u 
dan vrij om via de mail een afspraak te maken. 
 
 
excursies, reizen en uitstapjes in schooljaar 20/21 
Eerder lieten we jullie al weten dat er in elk geval tot aan de herfstvakantie geen excursies, 
uitstapjes of reizen zullen plaatsvinden in verband met COVID-19. Deze week is er binnen 
de scholengroep Spinoza, waar het Veurs Lyceum bijhoort, afgesproken dat er tot begin april 
2021 (het weekend van Pasen) géén reizen, excursies en uitstapjes zullen worden 
aangeboden. We kunnen helaas niet anders beslissen; er kleven te veel risico’s aan het 
reizen in binnen- en buitenland met grotere groepen. Er zijn een aantal opdrachten die 
onderdeel zijn van een examenprogramma (pta-opdrachten) die wel doorgang kunnen 
vinden. 
 
de schoolleiding van het Veurs stelt zich aan jullie voor! 
De schoolleiding van het Veurs Lyceum bestaat uit drie directieleden en vijf teamleiders. 
Hieronder stellen zij zich aan jullie voor: bekende en nieuwe gezichten voor jullie. 
 
directie 
 
rector: mevrouw C. (Charlotte) van Thiel-Tuininga 
 
Ik mag alweer 7 jaar werken op het Veurs Lyceum. Elk jaar ben ik 
blij; blij dat ik op deze open, goede, kleinschalige en fijne school 
mag werken. En dat komt door onze leerlingen en collega’s. We 
hebben namelijk de leukste leerlingen van de omgeving! Voordat ik 
op het Veurs Lyceum kwam werken, werkte ik elf jaar op het 
Segbroek College in Den Haag: ik was daar docent Engels en later 
ook teamleider in o.a. de brugklas.  
 
Toen mijn drie kinderen nog klein waren, ben ik ook weer gaan 
studeren. Ik heb toen in drie jaar mijn master 
Onderwijsmanagement gehaald; ik vond het goed om zelf ook weer 
verder te leren. Ik ben daar best trots op: net als jullie leerlingen 
moest ik in die tijd veel dingen combineren. Jullie als leerlingen 
combineren vaak ook veel dingen: school, sport, een baantje, je 
sociale leven onderhouden en natuurlijk ook de sociale media 
bijhouden :) Petje af hoe jullie dat doen! 
 

 

  



conrector onderwijs: de heer P. (Philip) de Vries 
 
Sinds dit schooljaar werk ik op het Veurs Lyceum als Conrector 
Onderwijs. In deze rol ben ik lid van de directie en onder andere 
verantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingzaken/-zorg, 
personeelszaken, het decanaat en het examensecretariaat. Ik geef 
leiding aan de teamleiders met wie jullie, leerlingen, natuurlijk veel 
te maken hebben, de technisch onderwijsassistenten, de 
coördinatoren passend onderwijs en een paar docenten. Hiervoor 
heb ik 15 jaar op het Amstelveen College gewerkt, onder meer als 
afdelingsleider, examensecretaris, kwaliteitsfunctionaris en docent.  
 
Ik heb het Veurs Lyceum in korte tijd leren kennen als een fijne, 
warme, school waar teamleiders, docenten en 
onderwijsondersteunend personeel zich hard inspannen voor jullie 
en waar een veilige en vrolijke sfeer heerst. De leerlingen die ik heb 
ontmoet, waren ook bijzonder vriendelijk. Op de eerste werkdag 
werd ik bijvoorbeeld aangesproken met: "meneer, bent u nieuw? 
Welkom op het Veurs!" Dat was een warm welkom. Jullie zullen 
weinig met mij te maken hebben en mij wellicht weinig zien, omdat 
jullie vooral via korte lijnen te maken hebben met jullie docenten, 
mentoren en teamleiders, maar achter de schermen heb ik 
regelmatig overleg met de teamleiders om het onderwijs en de zorg 
zo goed mogelijk te organiseren. Het mooie aan het Veurs vind ik 
de kleinschaligheid en de wijze waarop het onderwijs is 
georganiseerd. Met het eigentijdse flexrooster kunnen jullie echt 
eigenaar zijn van je eigen leerproces. Niet iedereen heeft een vast 
aantal uur van een bepaald vak nodig. Het flexrooster biedt ruimte 
voor maatwerk, voor iedere leerling. Het plannen wat hiervoor nodig 
is, zal in je toekomst een bruikbare vaardigheid zijn.  

 

 
conrector bedrijfsvoering: mevrouw M. (Melissa) Schneider-Koeners 
 
In augustus van dit schooljaar ben ik begonnen als conrector 
bedrijfsvoering op jullie fijne, mooie school. De 4 jaar ervoor heb ik 
gewerkt op het Haags Montessori Lyceum als hoofd bedrijfsvoering 
en de 9 jaar daarvoor op het Alfrink College in Zoetermeer als 
stafmedewerker roosters & organisatie. Op het Veurs Lyceum zal ik 
mij voornamelijk bezighouden met de organisatie van het onderwijs, 
zoals de roosters, de lessenverdeling, de begroting, de ICT en de 
administratie. Ik sta niet voor de klas. Als leerlingen zullen jullie mij 
daardoor misschien weinig zien.  
 
Ik ben pas vier weken hier op school, maar ik voel me erg welkom 
en heel erg thuis. Het Veurs Lyceum heeft alleen maar leuke 
leerlingen en docenten. Ook de andere collega’s die het onderwijs 
ondersteunen, zoals de facilitaire dienst, de dames van het OLC, de 
mensen van de IT en het applicatiebeheer, de roostermakers en de 
dames van de administratie zijn fantastisch! Ik heb er heel veel zin 
in om er met elkaar een fantastisch jaar van te maken.  

 

 

  



Teamleiders 
 

 
 
vwo klas 4, 5, 6:  
mevrouw L. (Loïs) Nelisse 
 
Dit is mijn vijfde jaar op het Veurs 
Lyceum. Vorig jaar ben ik begonnen 
als teamleider van 4, 5 en 6 vwo. 
Mijn team bestaat uit elf docenten 
die lesgeven in deze afdeling, van 
acht van hen ben ik de leiding-
gevende. Daarnaast geef ik aan vier 
klassen Nederlands, met name in de 
bovenbouw van havo en vwo. Dat 
doe ik inmiddels zo'n vijftien jaar met 
heel veel plezier. Ik vind het fijn om 
in een gezellige sfeer lekker hard te 
werken met de leerlingen. Mijn 
bijzondere belangstelling gaat uit 
naar literatuurlessen, ik ben dan ook 
een fervent lezer. 

 
 
brugklassen:  
de heer J. (Jan-Paul) Middelburg 
 
Ik werk sinds 2017 op het Veurs Lyceum als docent 
geschiedenis. Sinds vorig schooljaar ben ik 
teamleider van de brugklassen. Aan het begin van 
het jaar zorg ik er met ons team brugklasmentoren 
en -docenten voor dat onze nieuwe brugklassers 
zich snel thuis voelen bij ons op school en dat ze 
weten wat er op “de middelbare” van ze verwacht 
wordt. Ik geef leiding aan de brugklasmentoren en 
enkele docenten, onderhoud relaties met de 
basisscholen in de regio en samen met een aantal 
collega’s werk ik aan de werving van nieuwe 
brugklassers. Daarnaast geef ik zelf nog met veel 
plezier aan verschillende klassen les. Ik ga iedere 
dag fluitend naar mijn werk en dat komt niet alleen 
door de betrokken docenten die we op het Veurs 
hebben, maar zeker ook door de fijne leerlingen, 
uw kinderen, die wij mogen onderwijzen. 

  



 
 
havo en vwo, klas 2 en 3:  
mevrouw A. (Anke) van Doorn 
 
Sinds 2011 werk ik met heel veel plezier op het 
Veurs Lyceum. Ik ben binnen gekomen als zij-
instromer voor het vak wiskunde. Na een paar 
jaar heb ik daarnaast de taak van 
brugklascoördinator op me genomen. Sinds 
vorig schooljaar ben ik teamleider van de 2e en 
3e klassen havo en vwo. Als teamleider zit ik in 
de prachtige positie dat ik lesgeven en leiding 
geven kan combineren.  
 
Met veel plezier sta ik dit jaar voor 1MHb, 3Ma 
en 4 mavo, om de wondere wereld van 
wiskunde uit te leggen. Daarnaast werk ik met 
mijn mentoren team aan een programma om de 
leerlingen zo veel mogelijk te ondersteunen en 
te laten groeien in hun schoolse vaardigheden 
en houden we samen de resultaten in de gaten, 
om zo nodig bij te kunnen sturen. 
 

 
 
mavo, klas 2, 3 en 4:  
de heer D. (Denny) Zancada 
 
Sinds 2005 ben ik werkzaam als lo 
docent op het Veurs Lyceum. Voor het 
Veurs Lyceum heb ik gewerkt op een 
vmbo school om ervaring op te doen in 
het onderwijs.  
 
Het Veurs Lyceum was geen 
onbekende school voor mij aangezien 
ik hier als leerling heb rondgelopen. 
Sinds 2018 ben ik teamleider van de 
mavo waarin ik samen met de 
mentoren de leerlingen begeleid naar 
het diploma. Contact met ouders en 
leerlingen vind ik erg belangrijk om een 
leerling zo goed mogelijk te kunnen 
ondersteunen. Een goede sfeer op 
school is een must om je te kunnen 
ontwikkelen. 
 
 

 

havo klas 4, 5: de heer C. (Cyril) Rothkrantz 
 
Na mijn studie technische wiskunde aan de TU Delft ben een ik een 
aantal jaar logistiek consultant geweest. Ik heb daarna de stap 
gemaakt naar het onderwijs, net als mijn ouders die beiden docent 
zijn. Ik heb mijn 1e graads lesbevoegdheid gehaald aan de TU Delft. 
Die studie rondde ik af met een stage op het Veurs Lyceum. Op het 
Veurs voel ik me echt thuis. Ik werk er alweer acht jaar. Met veel 
plezier geef ik les in de vakken wiskunde en science. Daarbij gebruik 
ik verwijzingen naar mijn hobby's (autos en ICT) om leerlingen 
enthousiast te maken over deze vakken. 
 
Vorig jaar ben ik begonnen als teamleider van de havo bovenbouw. 
Graag begeleid en help ik, samen met mijn docententeam, de 
leerlingen bij het behalen van hun diploma. Ik haal er voldoening uit 
als het lukt leerlingen klaar te maken voor hun volgende stap in het 
onderwijs en ze vaardigheden bij te brengen waar ze de rest van 
hun leven wat aan hebben. 
 

        
  



De bhv-organisatie op het Veurs Lyceum 
BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening. Het Veurs Lyceum heeft een grote groep 
medewerkers van het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) en docenten opgeleid tot 
bhv-er. Zij hebben geleerd wat te doen als er iets aan de hand is. Dit alles staat beschreven 
in het calamiteitenplan. De docenten zijn hiervan op de hoogte, maar ook voor jullie is het 
belangrijk om te weten wat je moet doen. Op alle deuren in de lokalen hangt onderstaande 
instructie wat je moet doen als het brandalarm afgaat en het gebouw ontruimd moet worden. 

 
TAAKOMSCHRIJVING LEERLINGEN 
  
Het ontruimingssignaal is een harde sirene die afgaat. Als je die hoort doe je het volgende: 
  
1. Voeg je zo snel mogelijk bij je klas en ga met je docent naar de verzamelplaats 
 
De verzamelplaatsen zijn  

 Parkeerplaats Fluitpolderplein, dit is bij het zwembad  

 Het veldje achter OLC (open leercentrum).  

De docent weet naar welke verzamelplaats jij moet gaan. Je volgt de docent samen met de 
klas. 
 
2. Je mag je spullen (tassen, boeken) NIET meenemen. Dat is gevaarlijk. 
 
3. Als je bent omgekleed in verband met sporten, technieklessen o.i.d. ga je in die kleding  
  naar de verzamelplaats 
 
4. Wacht op de verzamelplaats op  instructies van de leraar. Je mag pas vertrekken of terug  
  richting school als dat door de bhv-er aangegeven wordt. 
 
5. Leerlingen die geen les hebben, moeten via de kortste weg naar buiten gaan naar de  
  verzamelplaats.  
 
Ben je in de aula, dan ga je via de nooduitgangen naar buiten, naar het veld bij olc. 
Ben je op het studieplein, 1e etage, dan ga je via achterste trappenhuis naar de 
parkeerplaats aan het Fluitpolderplein. 
 
6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
 
Dank je wel voor je aandacht hiervoor! 
 



 
 
En dan nog even dit: met elkaar houden we de ruimte in en om de school netjes  
In de pauzes wordt er natuurlijk gebruik gemaakt van de aula, de hal op de begane grond en 
het plein voor de school. Op andere momenten wordt er gestudeerd op het Europaplein op 
de 1e etage. Met elkaar hebben we de afspraak gemaakt de ruimte netjes achter te laten. 
 
Voor de aula en Europaplein betekent dit: 
 stoelen aanschuiven aan de tafels 
 stoelen die over zijn stapelen langs de kant. 
 
Voor alle ruimten betekent het natuurlijk, dat we het afval in de prullenbak gooien. Ook op 
straat onderweg van de winkel naar school. 
 
 
 


