
Van: Visser ’t Hooft Lyceum 
 Noordeinde 24 
 2231 LK RIJNSBURG 
 
Aan: de ouders/verzorgers 
 
 
Betreft:  vervolg onderwijs 
 
 
Rijnsburg,  dinsdag  30 juni 2020 
 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s),  
 
Afgelopen woensdag heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat het voortgezet onderwijs na de 
zomervakantie weer volledig open mag. Wij zijn erg blij met de uitspraak en kijken er naar uit al onze 
leerlingen na de zomervakantie weer op school te mogen ontvangen. 
 
Deze week ronden alle leerlingen het schooljaar af met de laatste toetsen en opdrachten. Dit zullen 
zij deze hele week doen onder leiding van hun mentor. Vorige week heeft u hierover via de mail 
bericht gehad van de mentor met daarbij het rooster. De leerlingen hebben ondertussen een goede 
start gemaakt.  
 
Na afloop van deze afrondweek vindt de eindvergadering plaats en zal de bevordering bekend 
worden gemaakt. Indien er geen bevordering kan plaatsvinden of het verwachte advies is veranderd, 
wordt er op 6 juli aansluitend aan de vergadering (tot uiterlijk 17.00 uur) door de mentor contact 
opgenomen. Wordt u niet gebeld, dan is uw zoon / dochter bevorderd naar het volgende leerjaar. 
Uw kind zal op 14 of 15 juli het rapport meekrijgen van de mentor. In de laatste week van het 
schooljaar zal uw kind met zijn/haar leerjaar een leuke afsluitende activiteit doen. Hierbij zullen naast 
de mentor ook andere collega’s aanwezig zijn. Samen ronden we dan dit bijzondere jaar af. 
 
Alles op een rij 

• 29 juni tot en met 3 juli: afrondweek 

• 6 juli: geen school i.v.m. rapportvergadering en overzicht maken bijspijkerweek. 

• 7 tot en met 10 juli: bijspijkerweek. Uw kind hoeft alleen naar school als het nog niet alles 
ingeleverd heeft. De vakdocent maakt hiervoor een afspraak met uw kind. 

• 13 juli: geen school; dit is een studiedag met het team van Rijnsburg en gedeelte van het team 
van de locaties Leiden en Leiderdorp. 

• 14 juli:  boeken inleveren en leerjaar 1 heeft zijn afsluitende activiteit. Hierover ontvangt u nog 
informatie middels een aparte brief. Leerlingen van leerjaar 2 leveren hun boeken in en halen 
daarna hun rapport op. De leerlingen van leerjaar 3 leveren eerst hun boeken in, krijgen 
vervolgens hun rapport en gaan daarna met de mentoren en een aantal collega’s een afsluitende 
activiteit doen. 

• 15 juli: leerjaar 2 heeft zijn afsluitende activiteit. Leerlingen van leerjaar 1 halen om 11.00 uur 
hun rapport op 

• 16 juli: start zomervakantie 
 
Met elkaar hebben we de afgelopen maanden veel geleerd en nieuwe ervaringen opgedaan. Daar 
willen we het goede van behouden. Daarom ontvangt u binnenkort van ons een korte vragenlijst, 
met het verzoek deze in te vullen. 
 

z.o.z. 



 
 
Vooruitblik op het nieuwe schooljaar 
Na de zomervakantie zullen wij ons onderwijs weer aanbieden zoals u en onze leerlingen van ons 
gewend zijn. Onze roostermaker is op dit moment bezig met het vormgeven van het nieuwe rooster. 
Tegelijkertijd bereiden wij ons voor op een eventuele tweede ‘corona-golf’ en de daarbij behorende 
maatregelen.  
 
 
De VakantieBieb 
Blijven lezen in de zomervakantie is leuk, maar ook belangrijk om terugval van het leesniveau te 
voorkomen. Daarom heeft de Bibliotheek de VakantieBieb ontwikkeld: een gratis app vol e-books en 
luisterboeken. Voor iedereen, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. Dat wordt lekker lezen 
in je luie strandstoel op je tablet of telefoon! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer 
terugbrengen.  
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play, van 1 juli tot en met 31 
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
 
 
Wij wensen onze leerlingen succes met de laatste loodjes!  
 
Met vriendelijke groet, 
de schoolleiding 
 


