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Datum :  7 oktober 2022 

Onderwerp :  ziekmelden via Magister en voortgang in gebouw 

Aan :  alle ouders en leerlingen 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We hebben een zonnige week achter de rug met een geweldig geslaagd brugklaskamp en twee mooie reizen 

naar Bonn/ Keulen en naar Lille. Wat fijn dat al dit soort zaken weer mogelijk zijn. Volgende week is er het 

kamp voor 3H, zijn de inhaalreizen voor 5H en 6V (de atheneumleerlingen) en excursies voor 6G. 

 

Hieronder weer even een aantal mededelingen om u op de hoogte te houden: 

• Leefregels: We weten dat de leerlingen het lastig vinden dat we de leefregels in dit nieuwe gebouw 

(weer) strenger hebben neergezet. Met name de regel over de mobiel in de klas wordt niet altijd 

begrepen. De mentoren zullen hier nogmaals aandacht aan geven in de mentorles. De regel is niet 

bedacht om leerlingen dwars te zitten, maar vanwege onderzoeken die aantonen dat leerprestaties 

achteruit gaan vanwege de mobiel. Zie daarvoor ook het onderzoek dat genoemd wordt in dit artikel: 

https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/negatieve-effecten-van-smartphones-in-de-klas-

tegengaan. 

• Genderneutraal: Op de eerste verdieping is een personeelstoilet bestemd als genderneutraal toilet. 

Dit is te herkennen aan de betiteling. Leerlingen die hier behoefte aan hebben kunnen hier dus  

gebruik van maken. Bij de gymzalen zijn ook twee genderneutrale kleedruimtes (bij GY1 en GY3). 

• Kapstokken: Er staan op dit moment al een aantal (deels tijdelijke) losse kapstokken in het gebouw. Er 

komen nog meer vaste kapstokken op verschillende plekken. Uiteindelijk zullen er ongeveer net 

zoveel kapstokken komen als aan de Von Flotowlaan. 

• ICT werkplekken voor leerlingen: Op dit moment zijn er nog geen vaste werkplekken met een 

computer voor leerlingen. Het is niet de bedoeling dat leerlingen dan laptops uit de laptopkarren gaan 

pakken voor eigen gebruik. Deze zijn alleen bedoeld voor inzet in de lessen door de docent. Er komen 

nog vaste werkplekken, in ieder geval 24 in de mediatheek, en nog een aantal op de OLC’s. 

• Ziek melden via Magister: Veel ouders bellen de school nog om hun kind ziek te melden. Dit is niet 

nodig, de ziekmelding kan via de Magister app worden doorgegeven. Alleen bij verlof van enkele uren 

voor bijvoorbeeld tandarts of orthodontist kan gebeld worden.  

Het gebouw is iedere dag een stukje verder af; het wordt steeds mooier. Na de herfstvakantie hopen we dat 

het echt zo goed als af is en dat we dan ook alle fietsen weer op ons eigen terrein kunnen parkeren. We 

houden iedereen op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Loes Corbeij-Bergman, rector Huygens Lyceum 
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