Nieuwsbrief 22 april 2021

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn blij dat we sinds de voorjaarsvakantie de leerlingen weer (gedeeltelijk) op school mogen
ontvangen voor de lessen. Een groot deel van de lessen is echter nog steeds online. Liever zouden we
natuurlijk nog meer lessen op school verzorgen. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. We
gaan er van uit dat de huidige situatie zeker nog tot het einde van mei zal voortduren. Maar naar
omstandigheden, verloopt het allemaal best goed.
Eind deze week begint de meivakantie. Een goed moment om jullie kort te informeren over een
aantal actuele zaken.
Alvast een fijne vakantie toegewenst!
J. Bos
Rector Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College
Planning rond de meivakantie
Van 26 april tot en met 7 mei is de school gesloten vanwege de meivakantie.
Op 5, 6 en 7 mei is de school open voor leerlingen die zich hebben opgegeven voor de verschillende
examentrainingen die door docenten van onze school worden verzorgd.
Op 10 mei start de school weer volgens rooster.
Woensdag 12 mei is een gewone lesdag. Leerlingen die op deze dag het Suikerfeest vieren kunnen
hiervoor, zoals elk jaar, een dag verlof aanvragen. Het kan zijn dat sommige lessen uitvallen omdat
ook een aantal docenten het Suikerfeest vieren.
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei is de school weer gesloten. Dit vanwege Hemelvaart.
Vanaf 17 mei starten de lessen weer volgens rooster. Voor de examenkandidaten begint dan het
eindexamen.
Informatie eindexamen
Examenkandidaten van het Rijswijks Lyceum hebben de afgelopen week samen met hun mentoren
per vak de keuze gemaakt tussen het afleggen van het eindexamen in eerste of tweede tijdvak. Dit
kan in de Magister app. De deadline voor deze keuze is vrijdag 23 april 2021, om 12:00. Als op dat
moment in de Magister app geen keuze is gemaakt, dan wordt de kandidaat automatisch voor alle
vakken aangemeld in het eerste tijdvak.
Op het Van Vredenburch College werken we met flexibele en digitale centrale examens. Voor de
basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) is sprake van 1 tijdvak
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en deze kunnen worden afgenomen van april tot en met juli. Binnen deze vastgestelde periode
bepaalt de school zelf de afnamemomenten en de momenten van inhalen en herkansen. Wij hebben
ervoor gekozen om de centrale examens af te nemen van 19 mei tot en met 28 mei. Na deze
afnameperiode – tot en met juli- is er nog altijd de mogelijkheid voor eventueel inhaalwerk (i.v.m.
afwezigheid bij officieel vastgestelde COVID) en herkansingen.
Alle examenkandidaten worden geïnformeerd over de exacte afnamemomenten voor de
eindexamens of de flexibele en digitale centrale examens.

Risicogericht testen op COVID
Waarschijnlijk krijgen wij na de meivakantie op school de beschikking over ‘COVID-zelftesten’. Het
doel van de test is om eventuele onderlinge besmettingen op te sporen in een klas als daar een
besmetting is vastgesteld. Op die manier kunnen we verdere besmettingen tegengaan. Leerlingen
kunnen een zelftest krijgen om zichzelf te testen. Dit is altijd vrijwillig en kan bij leerlingen jonger dan
16 jaar alleen met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).
We vragen de ouders van leerlingen onder de 16 jaar, via een pop-up in Magister, of ze toestemming
geven voor het eigen kind om een zelftest te mogen afnemen.
Hoe gaat het dan verder in de praktijk?
Als er een covidbesmetting bekend is een bepaalde groep leerlingen, dan wordt dat gemeld in de
betreffende groep. Deze leerlingen kunnen bij het servicepunt een zelftest ophalen. Maar alleen als
er toestemming is van ouders of als de leerling ouder is dan 16 jaar.
Bij het afhalen van de test krijgen de leerlingen een instructie mee over de wijze van afnemen van de
test. Ook worden in deze instructie richtlijnen opgenomen over hoe te handelen bij een positieve
testuitslag.
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het afhalen van een test en het adequaat omgaan met de
testafname en testuitslag. Leerlingen hoeven de uitslag van de test niet op school bekend te maken.
We gaan er van uit dat bij een positieve testuitslag, de leerling dan zelf in quarantaine gaat en een
testafspraak maakt bij de GGD.
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