Nieuwsbrief 1 juli 2021

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Vandaag ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze week is de laatste toetsweek van
dit jaar. Volgende week is de laatste lesweek, vrijdag 9 juli zijn de laatste normale lessen van dit
schooljaar. In de week van 12 juli komen alle leerlingen in ieder geval nog naar school voor hun
rapport en het inleveren van de boeken. Dan is het opeens weer zomervakantie. In deze brief
informeer ik u over de afsluiting van het schooljaar en over de start van het nieuwe schooljaar.
Ook dit schooljaar stond grotendeels weer in het teken van de corona-crisis. Net als heel veel zaken,
sluiten we ook het schooljaar niet op de gebruikelijke wijze af. Gelukkig zijn er voor de zomer weer
wat meer mogelijkheden zoals vakantiereizen en het bezoeken van familie in het buitenland. Na de
zomervakantie kunnen we het schooljaar, zoals het er nu uitziet, redelijk normaal starten.
Volgend schooljaar hebben we extra veel mogelijkheden voor bijles en hulp bij het leren. We hebben
daar zelfs extra docenten voor aangenomen. Als leerlingen dit jaar door de schoolsluiting
achterstanden hebben opgelopen, dan hebben we veel mogelijkheden om hen daarbij te
ondersteunen. Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen we u verder informeren over deze
mogelijkheden.
Voor nu wens ik iedereen een mooie zomervakantie toe, of je nu thuisblijft of niet. Ik hoop vooral dat
we elkaar in het nieuwe schooljaar weer in goede gezondheid op school kunnen treffen.
J. Bos
Rector Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College
Coronamaatregelen en zelftesten
Tot de zomervakantie gelden bij alle activiteiten nog steeds coronamaatregelen. De belangrijkste
zijn:
- Een mondkapje dragen in de algemene ruimtes van de school.
- Handen desinfecteren bij binnenkomst.
- Afstand houden van medewerkers van de school.
- Bij gezondheidsklachten en/of een positieve testuitslag blijf je thuis.
Deze regels gelden ook bij bijzondere activiteiten zoals boeken inleveren en de diploma-uitreiking. Of
deze regels ook na de zomer nog gelden weten we op dit moment niet.
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Alle leerlingen krijgen weer een aantal zelftesten mee naar huis. Deze testen zijn bedoeld om jezelf
na terugkeer uit het buitenland te testen. En om jezelf te testen voordat de school weer begint na de
zomervakantie.
Zomerschool en extra hulp
Door de sluiting van de school en het online-onderwijs hebben leerlingen lesstof niet altijd goed
opgepikt of begrepen. Dat snappen we heel goed. Daarom hebben wij na de zomervakantie bij alle
vakken veel mogelijkheden om leerlingen extra te ondersteunen, te begeleiden of uit te dagen. Dit
aanbod is in kleine groepjes en wordt verzorgd door onze eigen docenten. Deze mogelijkheden zijn
er het hele schooljaar. Na de zomervakantie geven we hier meer uitleg over.
Het is voor leerlingen ook mogelijk om zich aan het eind van de vakantie al goed voor te bereiden op
het nieuwe schooljaar. In samenwerking met de Johan de Witt Scholengroep bieden we alle
leerlingen de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de zomerschool. Als het goed is, heeft u deze
week al een brief ontvangen met meer informatie over het programma van de zomerschool en hoe
leerlingen zich hiervoor kunnen inschrijven. Leerlingen doen dit zelf, dat gaat niet via school.
Lockers en schoolpas
Alle leerlingen die dit jaar een locker hebben gehuurd hebben daar dit jaar bijna geen gebruik van
kunnen maken. Om die reden krijgen de leerlingen die dit jaar voor een locker hebben betaald,
volgend schooljaar hun locker zonder kosten. De leerlingen die dit jaar de school verlaten, zoals de
leerlingen die een diploma hebben gehaald, hebben het huurbedrag al teruggestort gekregen.
Alle leerlingen moeten hun schoolpas bewaren. Deze schoolpas gebruiken zij volgend jaar weer!
Behalve dat je hiermee je locker kunt openen, kunnen leerlingen hiermee ook betalen in de kantine
en kopieën maken.
Overgaan naar het volgende leerjaar en boeken bestellen
Alle leerlingen horen in de week van 12 juli of zij over zijn naar het volgende schooljaar. Deze
beslissing nemen we op basis van de aangepaste overgangsregeling voor dit bijzondere schooljaar.
Alle leerlingen ontvangen voor de zomervakantie nog een bevestiging van de klas waarin zij volgend
schooljaar zijn geplaatst en welk vakkenpakket ze eventueel hebben gekozen. Deze informatie is van
belang om de juiste boeken bij Van Dijk te kunnen bestellen. Bijgevoegd de informatie over het
bestellen van boeken bij van Dijk.
Donderdag 14 of 15 juli: boeken (en laptop) inleveren en rapport ophalen.
Alle leerlingen van het Rijswijks Lyceum worden op woensdag 14 juli op school verwacht om de
schoolboeken in te leveren in de kantine van het Van Vredenburch College. Voor leerlingen op het
Van Vredenburch College is dat op donderdag 15 juli in de Kleine Schouwburg van het Rijswijks
Lyceum. Leerlingen die een laptop te leen hebben gehad van school, ruilen deze om voor een
Chromebook. Geleende boeken van de mediatheek kunnen hier ook meteen worden ingeleverd! Op
dezelfde dag als het inleveren van de boeken halen de leerlingen het rapport op bij de eigen mentor.
Zie voor het inleveren van de boeken en het ophalen van het rapport de bijgevoegde roosters.
Vanwege de coronamaatregelen moet iedereen zich strikt aan het rooster en de aanwijzingen van
het personeel houden. Ook bij het inleveren van de boeken geldt nog steeds de mondkapjesplicht!
Alle leerlingen krijgen bij het inleveren van de boeken ook een setje corona-zelftests mee naar huis
voor in de vakantie.
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BELANGRIJK: Om organisatorische redenen is het niet toegestaan de boeken op een andere datum
dan de datum in het rooster in te leveren. Alleen leerlingen die zich hebben opgegeven voor de
zomerschool kunnen het boekenpakket op een later tijdstip kosteloos inleveren. Leest u de
aanwijzingen die op het informatieblad van Van Dijk staan alstublieft goed door.
Bestellen schoolboeken:
Bestel de schoolboeken vóór de zomervakantie zelf via internet bij Van Dijk Educatie: www.vandijk.nl
Inleveren en aanschaf laptop of Chromebook
In de samenleving is ICT niet meer weg te denken. Ook in het onderwijs, zeker na de coronaperiode,
nemen de computer en het aanleren van digitale vaardigheden een steeds belangrijker plek in. Het
Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College kiest ervoor om het onderwijs te verrijken met de extra
mogelijkheden die digitaal onderwijs de leerlingen biedt. Het lesboek verdwijnt niet, maar wordt
aangevuld met digitaal lesmateriaal.
Om deze vorm van onderwijs mogelijk te maken, is een eigen laptop of Chromebook onmisbaar. Van
leerlingen in de onderbouw wordt vanaf schooljaar 2021/2022 verwacht dat zij zowel op school als
thuis met een laptop of Chromebook aan hun opdrachten kunnen werken. Elke leerling heeft dus een
laptop of Chromebook nodig voor school!
Het is mogelijk, ook voor leerlingen in de bovenbouw, om een Chromebook van de school over te
nemen. Deze apparaten zijn 1 tot 2 jaar oud, maar voldoen nog prima voor de komende 2-3 jaar. We
bieden deze apparaten aan met hoge korting.
Daarnaast heeft ‘The Rent Company’ speciaal voor onze school het ‘Easy4u abonnement’ ontwikkeld
om leerlingen makkelijk te kunnen voorzien van een goed device. Het device wordt aangeboden op
basis van huur of koop, inclusief support, garantie en schade- en diefstaldekking.
Meer informatie over dit aanbod staat in de bijgevoegde informatieflyer en op onze website.
Vrijdag 16 juli: start zomervakantie
Op deze dag begint de zomervakantie. Tot en met deze datum kunnen leerlingen nog verplicht
worden om naar school te komen. De zomervakantie duurt tot en met zondag 29 augustus.
Start nieuwe schooljaar en quarantainemaatregelen
Voor de start van het nieuwe schooljaar op 30 augustus ontvangt iedereen een brief met
mededelingen over de gang van zaken in de eerste schoolweken. Daarbij zit een rooster waarop
duidelijk staat aangegeven welke klas op welke dag verwacht wordt op school. Let bij het boeken van
een vakantie op eventuele quarantaineverplichtingen, zodat alle leerlingen weer op tijd aan het
nieuwe schooljaar kunnen beginnen.
Bijlagen:
Rooster rapport ophalen en boeken inleveren
Informatie over het bestellen van boeken bij van Dijk voor het nieuwe schooljaar.
Informatie boeken inleveren Van Dijk
Informatie over de aanschaf of huur van een device
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