
 
 
 
Voorburg,  28 augustus 2020 
 
Aan: de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Veurs Voorburg 
Betreft: aanvang schooljaar 2020-2021  
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
In deze brief wil ik u meenemen in het programma voor de komende weken en andere 
nuttige informatie voor een goede start van het jaar. Van onze bestuurder, de heer Lamers, 
heeft u een brief ontvangen met betrekking tot het Coronavirus. Wat dit betekent voor Veurs 
Voorburg zal ik ook hieronder toelichten.  
 
Maandag 31 augustus: De docenten hebben startvergaderingen voor de aanvang van het 
schooljaar en de leerlingen zijn deze dag nog lesvrij.  
 
 
 
Start schooljaar (programma 1e week) 
 
Leerjaar 1: 
Dinsdag 1 september  
 

- Alle 1e jaars leerlingen starten om 09.15 uur met een 
mentoruur. De mentor neemt alle belangrijke zaken 
van de introductiedagen met je door. Aansluitend heb 
je twee lesuren. Deze dag eindigt om 11.45 uur  

Woensdag 2 september  
 

- Introductieprogramma: Je start deze morgen wederom 
met je mentor om 09.15 uur. Aansluitend heb je weer 
twee lesuren. Ook deze dag ben je om 11.45 uur uit. 

Donderdag 3 september - Introductieprogramma + sportmiddag (informatie over 
deze dag heb je van je mentor ontvangen op dinsdag)  

Vrijdag 4 september - introductieprogramma (informatie over deze dag heb je 
ook van je mentor ontvangen op dinsdag). 

Maandag 9 september  
 

- Op deze dag starten alle reguliere lessen. Het rooster 
kun je altijd via Magister bekijken. In de eerste week 
kijk je hier samen met je mentor naar.  

  



 
Leerjaar 2: 
Dinsdag 1 september  
 

- 08.30 uur: ontvangst zij-instromers 
- 09.15 – 10.00 uur: mentorles alle leerlingen 
- 10.00 – 12.00 uur: Lessen  

Woensdag 2 september - Introductieprogramma vanaf 09.15 uur 
Donderdag 3 september - Introductieprogramma + sportochtend 
vrijdag 4 september - Introductieprogramma  
(zie ook Magister voor planning) 
 
Leerjaar 3 en 4: 
Dinsdag 1 september  
 

- 08.30 uur: ontvangst zij-instromers 
- 09.15 – 10.00 uur: mentorles alle leerlingen 
- 10.00 – 12.00 uur: Introductieprogramma 

Woensdag 2 september - Introductieprogramma (zie magister) 
Donderdag 3 september 
 

- leerjaar 3 en leerjaar 4 volgen lessen volgens het 
rooster in Magister. 

Vrijdag 4 september 
 

- Klas 4E : introductiedag profielwerkstuk 
- Overige klassen leerjaar 3 en leerjaar 4 volgen lessen 

volgens het rooster in Magister. 
(zie ook Magister voor planning) 
 
 
Mentoren: 

Team leerjaar 1 
Corinne IJpelaar 

Team leerjaar 2 
Barbara Baan 

Team ZW 
Ruth Sluijter 

Team E&O 
Ilyas Akdag 

Team D&P 
Stefan Gomes 

Britt van der 
Steenstraten 

1A 

Barbara Baan 
 2A 

Pieter Heemskerk 
 3A 

Raoef Abdoelrahman 
 3C 

Elisa Wesdorp 
 3E 

Sanne Thoms 
 1B 

Floris Holstvoogd 
 2B 

Linda de Monijé 
 3B 

Kees-Jan van Willigen 
 3D 

Hans Streeder 
4E 

Alexander Voorvelt 
 1C 

Jan Linkerhof 
 2C 

Tamara Parreira & 
 Marius van 

Zaanen 
4A  

Ruth Sluijter & Ilyas 
Akdag 

 4C 

 

Belyse Riem 
 1D 

Aleyna Orhan 
 2D 

Gemma Robbers 
 4B 

Anya Bento da Silva   
4D 

 

Peter Koevoet 
 1E 

Pien van der Mark 
& 

Pim Valkenburg 
 2E 

   

 
  



 
Covid (Corona) -richtlijnen 
In de laatste nieuwsbrief voor de vakantie heb ik u geïnformeerd over de covid-richtlijnen op 
onze school. Om onszelf zo goed mogelijk te beschermen houden wij ons allemaal aan 
onderstaande regels.  
 

● Bij binnenkomst in het gebouw en in het lokaal desinfecteren wij onze handen. 
● Wij volgen de looproutes die zijn aangegeven. 
● 1,5 meter tussen personeelsleden en leerlingen en tussen personeelsleden onderling 

blijft de norm. 
● Wij schudden geen handen. 
● Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:  

o Neusverkoudheid 
o Hoesten 
o Moeilijk ademen/benauwdheid 
o Bij verhoging of koorts 
o Plotseling verlies van reuk of smaak  

● Een personeelslid/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 klachtenvrij is of de 
corona test een negatieve uitslag heeft.  

● Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of 
koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.  

● Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 
24 uur geen klachten heeft. 

● Wij stellen het dragen van mondkapjes niet verplicht. Wel is iedereen vrij om hier zelf 
een eigen keuze in te maken. 

● We organiseren tot de herfstvakantie geen excursies met auto's, bussen e.d. en 
geen reizen naar het buitenland. Excursies op de fiets, wandelend of in individuele 
gevallen met het openbaar vervoer mogen wel. 

● Alle gasten (buiten leerlingen) zal worden gevraagd of zij covid-gerelateerde klachten 
hebben en of in aanraking zijn geweest met mensen die covid-gerelateerde klachten 
hebben (triage).  

● De kennismakingsavond voor leerjaar 2, 3 en 4 zal online worden gehouden. 
● De kennismakingsavond voor leerjaar 1 zal, in aangepaste vorm, wel op school 

plaatsvinden. 
● Er komen gescheiden pauzes voor de onderbouw en de bovenbouw. 
● Leerlingen die (tijdelijk) niet naar school kunnen volgen de les via google-meet. Zij 

volgen het rooster van de klas die wel op school is.  
● Werk voor de lessen blijft beschikbaar in Magister 
● Alle deuren en ramen staan gedurende de dag op. Ook bij slecht weer. 
● Indien uw kind vanwege medische redenen niet kan starten op school vraag ik u dit 

z.s.m. door te geven aan de mentor van uw kind.  
 
  



Schoolgids 
De schoolgids is digitaal beschikbaar op onze site. We vragen u vriendelijk de schoolgids 
met belangstelling te lezen.  
 
Kennismakingsavond 
Dinsdagavond 8 september is de kennismakingsavond voor alle ouders. 
Traditioneel ontvangen wij in de tweede week van het schooljaar alle ouders op school. Een 
avond waarop u kennis kunt maken met de nieuwe mentor van uw zoon of dochter en wij 
samen met u vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar.  
Vanwege het Coronavirus zijn wij genoodzaakt om de kennismaking dit jaar anders te 
organiseren. Voor de ouders van leerlingen in de eerste klas organiseren wij een avond op 
school. Voor ouders uit andere leerjaren zal deze avond online worden gehouden. U 
ontvangt hierover volgende week nadere informatie.  
 
Begeleiding zij-instromers 
Er is een aantal leerlingen dat via het zij instroomtraject naar onze school komt. Wij hebben 
de traditie dat we voor die leerlingen een extra vorm van begeleiding en opvang aanbieden 
om gaandeweg kennis te maken met de school en onze manier van doen.  
Dinsdag 1 september starten we al met het schooljaar en er komen dus ook de 
zij-instromers al naar school.  
Wij willen graag meteen bij binnenkomst starten met een eerste 'opvang-moment' waarbij we 
hen kort de school willen laten zien en enkele 'noodzakelijkheden' willen vertellen voordat zij 
naar de eigen klas gaan.   
Het verzoek is dan ook om bij binnenkomst te verzamelen bij de receptie (dhr. Noordzij) die 
hen verder zal verwijzen naar een lokaal zodat we iedereen bij elkaar hebben.  
 
Informatie via mail en website 
Uitnodigingen voor ouderavonden en tafeltjesavonden ontvangt u via de mail. Deze avonden 
worden uiteraard ook op onze website aangegeven. Onze website is in eerste instantie de 
plek waar u alle informatie kunt vinden. Heeft u geen e-mailadres; dan wordt u vriendelijke 
verzocht hier op korte termijn voor te zorgen en krijgt u tot die tijd de informatie via de post 
toegestuurd. Wilt u dit s.v.p. aan de mentor doorgeven? 
 
Alle ouders hebben een eigen inlogcode voor Magister. In Magister hebt u o.a. inzicht in de 
resultaten van uw kind. Tijdens de kennismakingsavond op 8 september vertellen wij u hier 
meer over. 
  



 
Lestijden 
Vanwege het Coronavirus hebben we de lestijden voor komend schooljaar aangepast. 
Hierdoor ontstaan er verschillende pauzes voor de onderbouw en de bovenbouw.  
Door deze wijziging dienen leerlingen het gehele schooljaar van 08.30 uur tot 16.30 uur 
beschikbaar te zijn voor lessen. Dit met het oog op eventuele verplichtingen die leerlingen 
aangaan m.b.t. baantjes, cursussen, e.d. 
 

Onderbouw  Bovenbouw 
1 (les 10 in 
magister) 

08.30 – 09.15  1 (les 10 in 
magister) 

08.30 – 09.15 

2 (les 20 in 
magister) 

09.15 – 10.00  2 (les 20 in 
magister) 

09.15 – 10.00 

Pauze 10.00 – 10.15  3 (les 31 in 
magister) 

10.00 – 10.45 

3 (les 30 in 
magister) 

10.15 – 11.00  Pauze 10.45 – 11.00 

4 (les 40 in 
magister) 

11.00 – 11.45  4 (les 40 in 
magister) 

11.00 – 11.45 

Pauze 11.45 – 12.30  5 (les 51 in 
magister) 

11.45 – 12.30 

5 (les 50 in 
magister)  

12.30 – 13.15  Pauze 12.30 – 13.15 

6 (les 60 in 
magister) 

13.15 – 14.00  6 (les 60 in 
magister) 

13.15 – 14.00 

Pauze 14.00 – 14.15  7 (les 71 in 
magister) 

14.00 – 14.45 

7 (les 70 in 
magister) 

14.15 – 15.00  Pauze 14.45 – 15.00 

8 (les 80 in 
magister) 

15.00 – 15.45  8 (les 80 in 
magister) 

15.00 – 15.45 

9 (les 90 in 
magister) 

15.45 – 16.30  9 (les 90 in 
magister) 

15.45 – 16.30 

 
 
Vakantiedagen in het schooljaar 2020 - 2021: 
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 
Goede vrijdag & Pasen 2 april en 5 april 2021 
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart 13 mei en 14 mei 2021 
Pinkstervakantie 24 mei 2021 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 
 
  



 
Tenslotte 
Wij hopen dat dit jaar voor uw zoon of dochter een succesvol jaar zal zijn. Daarbij 
vertrouwen wij erop dat het contact tussen school en ouders een bijdrage tot dat succes zal 
leveren. De school is voor informatie en het maken van afspraken dagelijks te bereiken via 
tel. nr. 070-419 9200. 
 
Ik wens u mede namens alle medewerkers van Veurs Voorburg een leerzaam en plezierig 
schooljaar 2020-2021 toe. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Korneel van den Bulck 
Locatiedirecteur 
 
Veurs Voorburg 


