Voorburg, 24 juni 2020
Betreft: Update
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze update willen wij u informeren over het onderwijs in de laatste weken voor de
vakantie, geven wij u praktische informatie en blikken wij met u vooruit op het volgende
schooljaar. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de ouderenquête die wij gaan uitzetten.
Wij zijn erg benieuwd hoe u ons in de laatste periode heeft ervaren.
Lesrooster tot einde schooljaar
Op 8 juni zijn we weer gestart met lessen op school. Op 1,5 meter afstand en in kleine
groepen. Daarnaast zijn we verder gegaan met het geven van online lessen.
We hebben besloten om op deze manier, hybride onderwijs, ook de laatste twee weken
vorm te geven.
Het veranderen van het rooster en het organiseren van het fysieke onderwijs op meerdere
lesdagen is een grote klus. Deze tijd en energie besteden we op dit moment liever aan de
afronding en start van het schooljaar en de begeleiding tijdens de fysieke en digitale lessen.
Vanavond, tijdens de persconferentie wordt bekend gemaakt welke versoepelingen er
komen. Maandag werd al gecommuniceerd dat ook scholen voor het voortgezet onderwijs
na de zomervakantie weer open kunnen. Binnen welke kaders dit kan is nog niet exact
duidelijk. Wel is al duidelijk dat de 1,5 meter tussen leerlingen en docenten en docenten
onderling gehandhaafd blijft.
Op basis van de informatie die wij krijgen gaan wij ons voorbereiden op de start op 31
augustus. Hierover willen wij u volgende week nader informeren.
Planning laatste weken
29 juni t/m 3 juli

Lessen op school en online volgens rooster

6 juli t/m 10 juli

Lessen op school en online volgens rooster

8 juli

Diplomering
(Diplomering zal plaatsvinden tussen 13.00 en 18.00 uur. volgende
week ontvangen de geslaagde leerlingen hiervoor een uitnodiging
met aanvullende informatie en de exacte tijden)

10 juli

Bericht over bevordering
(mentoren nemen hierover telefonisch contact met u op)

13 en 14 juli

Inleveren boeken
(zie uitleg hieronder)

16 juli

Rapporten worden opgestuurd

18 juli

Start vakantie

31 augustus

Organisatiedag, leerlingen zijn lesvrij

1 september

1e schooldag schooljaar 2020-2021

Ouderenquête
Wij vragen regelmatig naar de mening van ouders over onze school. Dit doen wij met behulp
van een ouder tevredenheids enquête. De mening van ouders over Veurs Voorburg is voor
ons belangrijk. Het laat zien waar wij kunnen verbeteren en waar we goed in zijn.
Op dit moment zijn wij daarnaast ook erg benieuwd naar uw mening over ons in de
afgelopen periode. Hoe was het onderwijs (online en in kleine klassen op school)? Hebben
wij uw kind op een goede manier begeleid en hoe heeft u onze communicatie ervaren?
U heeft maandag een mail ontvangen over deze enquête. Wij hopen dat u de tijd kan en wil
nemen om deze voor ons in te vullen.
Boeken inleveren
Op 12 juni jl. heeft u een brief (mail), met een inleverformulier, ontvangen van Iddink.
In deze brief wordt aangegeven dat uw zoon/dochter zijn/haar boeken moet inleveren op
school.
Wij gaan dit doen op maandag 13 juli of dinsdag 14 juli. De tijden voor het inleveren staan
hieronder aangegeven.
Let op, bij het inleveren houden wij ons natuurlijk ook aan de coronaregels.
Hoe moet het boekenpakket worden ingeleverd:
- Verwijder het kaftpapier en eventuele aantekeningen en maak een stapel van je
boeken. Lever de boeken s.v.p. netjes in.
- Stop het inleverformulier (van Iddink) voorin het bovenste boek
- Doe het boekenpakket in een plastic tas en plak deze goed dicht
- In het OLC ontvang je gekleurde sticker, plak deze sticker op de plastic tas
- De plastic tas doe je in de container met de kleur van je sticker
- 4e jaars leerlingen Z&W dienen ook hun schort en sjaal in te leveren, in de daarvoor
bestemde krat
Let op, voor niet ingeleverde of te laat ingeleverde boeken moet u kosten betalen.
U krijgt dan een factuur toegestuurd van Iddink.

MAANDAG 13 juli
Klas 1A – 08.30 – 09.00 uur
Klas 1B – 09.00 – 09.30 uur
Klas 1C – 09.30 – 10.00 uur
Klas 1D – 10.00 – 10.30 uur
Klas 1E – 10.30 – 11.00 uur

DINSDAG 14 juli
Klas 2D – 08.30 – 09.00 uur
Klas 2E – 09.00 – 09.30 uur
Klas 3A – 09.30 – 10.00 uur
Klas 3B – 10.00 – 10.30 uur
Klas 3C – 10.30 – 11.00 uur

Klas 2A – 12.00 – 12.30 uur
Klas 2B – 12.30 – 13.00 uur
Klas 2C – 13.00 – 13.30 uur

Klas 3D – 12.00 – 12.30 uur
Klas 3E – 12.30 – 13.00 uur

Klas 4A – 13.30 – 14.00 uur
Klas 4B – 14.00 – 14.30 uur

Klas 4C – 13.00 – 13.30 uur
Klas 4D – 13.30 – 14.00 uur
Klas 4E – 14.00 – 14.30 uur

Technische problemen telefooncentrale
Wij ondervinden technische problemen met onze nieuwe telefooncentrale. Vanwege de
nieuwe centrale, die wij sinds enkele weken hebben, zijn wij mogelijk slecht bereikbaar of
krijgt u de verkeerde boodschappen te horen.
Indien u hierdoor geen contact met ons krijgt vragen wij u om uw vraag per mail aan ons te
stellen (info@veursvoorburg.nl). Excuses voor dit ongemak.

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het team van Veurs Voorburg,
Remco Hulsbergen
Korneel van den Bulck
Directie
Veurs Voorburg

