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Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  
 
Zoals u van ons gewend bent informeren we u over diverse zaken; zeker op het moment er 
wijzigingen in het lesrooster zijn.  
 
Het hybride rooster zoals we dat afgelopen vrijdag voor de onderbouw gemaakt hebben, 
was helaas niet één op één in Zermelo over te nemen. 
Ook hebben we lessen moeten verplaatsen i.v.m. zieke collega’s om uitval en tussenuren te 
voorkomen. 
 
Hoe kunnen leerlingen en ouders nu het aangepaste rooster wel zien:  
 

- In Zermelo zie je in plaats van lessen het woord ‘act’ staan: dat betekent “activiteit”. 
Hier heb je dus een les, alleen staan de vakken niet in Zermelo.  
Het schema van lessen voor deze week ontvang je in de bijlage; hier zie je precies 
welke les je wanneer hebt.  

- We hebben de lessen zoveel mogelijk ‘fysiek’ op school gepland, waardoor de online 
lessen beperkt zijn gebleven. Daar waar mogelijk hebben we online lessen van de 
middag naar de ochtend verplaatst, als daar ruimte was doordat er op dit moment 
geen praktijklessen zijn (LO, Ha/Te, Techniek etc.).   

- De start van de lessen blijft 9.10 uur; dit in verband met het feit dat we anders niet 
gelijk lopen met het rooster van de bovenbouw die al om 8.20 starten met de lessen. 

- Toetsen worden in de ochtend gepland; de toetsen kunt u nog steeds zien via SOM 
waar aangegeven wordt of er een toets is.  

- Het rooster wordt ’s morgens door de docent van het 1e uur besproken met elke klas.  
 
Als ouder(s)/verzorger(s) mag u trots zijn op uw zoon/dochter: ze kwamen vanochtend 
allemaal met een mondkapje de school binnen. Wij zijn in ieder geval supertrots! 
 
We houden u op de hoogte mochten er wijzigingen komen.  

 
Met vriendelijke groet, 
Mw. I. Lansink, 
Teamleider onderbouw 

 


