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■ Agenda
8 maart
9-15 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
25 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april

Leerlingen lesvrij i.v.m. de sectieontwikkeldag
Toetsweek 3, examenklassen
Start periode 3
Start CPE (Centraal Praktisch Eindexamen) mavo 4 (tekenen)
Verkort lesrooster ivm rapportvergaderingen nex-klassen
19.00 uur MR-vergadering
Verkort lesrooster ivm rapportvergaderingen nex-klassen
Verkort lesrooster ivm rapportvergaderingen nex-klassen
Keerkring Sportdag voor 3 en 4 mavo
(voor leerlingen met LO2 deze dag geen les)
Deadline aanvragen herkansingen SE3
MR-vergadering
16.00-21.30 uur Tafeltjesavond (vakdocenten en mentoren)
Herkansingen SE3 examenklassen (hele dag)
Verkort lesrooster en aansluitend viering 50 jarig LUSTRUM Veurs
Lyceum voor de leerlingen Met een knallend feest als afsluiting.
Reünie 50 jaar Veurs Lyceum voor oud leerlingen en (oud) medewerkers
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■ Introductie van de rector
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Het voorjaar komt langzaam in zicht en op het moment dat jullie dit lezen, is het
waarschijnlijk al voorjaarsvakantie. Voor de meesten even een weekje lekker thuis of wellicht
een weekje naar de wintersport. Voor mij is de voorjaarsvakantie het teken dat we net over
de helft van het schooljaar zijn en we inmiddels alles alweer gaan organiseren voor het
nieuwe jaar.
Na de voorjaarsvakantie ook geen mondkapjes meer, wat is het fijn om eindelijk weer
iedereens gezicht te kunnen zien! En vooral ook zo fijn voor al onze leerlingen. Overigens
hebben onze leerlingen ontzettend hun best gedaan de kapjes zo goed mogelijk te dragen
en werden ze meteen opgezet, wanneer dit aan leerlingen werd gevraagd. Ook daaruit blijkt
maar weer dat we geweldig leuke en helpende leerlingen op onze school hebben.
De afgelopen weken was het team - naast alle reguliere werkzaamheden - druk met
verschillende kennismakingsactiviteiten voor groep 7 en 8, de profielkeuze voor onze
2M/3M, 3H en 3V leerlingen, de organisatie van de activiteitenmiddag, enkele aanpassingen
in het flexrooster en met het 50-jarig lustrum van de school dat we op vrijdag 1 april in de
middag met alle leerlingen feestelijk zullen vieren.
In dit informatiebulletin lezen jullie meer over deze onderwerpen.
Voor onze examenleerlingen breekt een spannende periode aan. De laatste SE-week staat
voor de deur en de komende weken zullen voor hen vol in het teken staan van de
voorbereiding op het centraal examen. Aan de examenleerlingen in het bijzonder: heel veel
succes, jullie kunnen het, zet door en houd vol!
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne
voorjaarsvakantie en veel leesplezier.
Met hartelijke groet,
namens het team van het Veurs Lyceum,
Philip de Vries
rector

■ Wijzigingen in het Flexrooster vanaf maandag 7 maart
Vanaf de eerste maandag na de vakantie gaan een aantal belangrijke wijzigingen in het
Flexrooster in. Neem deze goed door zodat je weet wat de nieuwe regels zijn.
Inschrijven = Flexuur volgen
Als je je inschrijft voor een Flexuur, moet je dit Flexuur ook volgen. Als je er niet bent, dan
word je absent gemeld. Dit geldt als ongeoorloofd verzuim.
Het is dus belangrijk om je tijdig uit te schrijven voor een Flexuur als je jouw keuze
verandert! Als je ziek bent, melden je ouders je zoals altijd absent.
Te laat?
Je mag niet te laat komen voor een Flexuur. Ben je te laat, dan moet je een te laat briefje
halen bij de receptie. Daarna ga je direct naar je Flexuur.
Stempels in klas 1,2,3 of in 4 mavo: in je Flexagenda
Je krijgt in klas 1, 2, 3 of 4 mavo een stempel in je Flexagenda als je een Flexuur hebt
gevolgd. Zorg dus dat je deze bij je hebt in het Flexuur!
Geen stempels meer in 4HV, 5HV en 6V
Je gebruikt geen stempelkaart meer. Je krijgt dus geen stempel van de docent. Je
aanwezigheid wordt via Magister bijgehouden en je mentor ontvangt elke week een
overzicht met Flexuren waar je aanwezig was.

■ Examens
Onze rector zei het al in zijn voorwoord: de komende tijd is weer spannend voor de
examenleerlingen. Na de vakantie begint de laatste ronde schoolexamens en daarna is het
voor je het weet tijd voor de Centrale Examens.
Alle examenleerlingen en -ouders ontvangen deze week een brief met gedetailleerde
informatie over de gang van zaken rondom de examens en met uitleg van de landelijk
afgekondigde regels rondom de zak-/slaagregelingen in verband met corona.

■ Examentrainingen Lyceo en trainingen “Math with Menno”
We bieden onze examenleerlingen op 9 en 10 april een examentraining van Lyceo, tegen
een sterk gereduceerd tarief van €10, aan. Na de derde toetsweek zullen veel reguliere
lessen in het teken staan ter voorbereiding op het Centraal Examen. Voor een aantal vakken
worden de laatste drie dagen voor de meivakantie nog lange blokken examentraining
verzorgd.
Voor 5 havo en 6 vwo zijn er verplichte extra trainingen voor wiskunde A en voor wiskunde
B. Deze trainingen worden gegeven door Menno Lagerwey, bekend van Math with Menno.
Alle informatie over deze verplichte en vrijwillige opties staat in een aparte brief, die alle
examenleerlingen en -ouders hebben ontvangen.

■ #VeursCheckt
Om groep 8 leerlingen op een prikkelende manier te
laten kennismaken met ons Technasium en met onze
Sportklas, is de leuke serie #VeursCheckt gemaakt:
korte filmpjes waarin een spectaculair experiment
wordt gedaan.
U kunt de #VeursCheckt filmpjes hier allemaal zien!

■ Profielkeuze 3 havo/vwo
Na de herfstvakantie zijn de leerlingen van 3 havo en 3 vwo aan de slag gegaan met het
programma Qompas om inzicht te krijgen in hun eigen interesses en sterke punten, om hen
te helpen om een passend profiel te kiezen. Tijdens de eerste ouderavond in oktober, lag de
focus op deze opstart en werd er een overzicht gegeven van de mogelijke profielen.
Daarna was het tijd om in te zoomen op individuele vakken. Docenten hebben leerlingen
een advies gegeven voor hun vak. Maar er zijn ook vakken die in de bovenbouw echt anders
zijn dan in de onderbouw, of die in de onderbouw niet gegeven worden. Daarom was er 8
februari een online informatieavond, waar verschillende bovenbouwdocenten presentaties
gaven over hun vak in de bovenbouw. Ook was er in een andere meet een leerlingpanel met
3 leerlingen uit de 4e klas, die als ervaringsdeskundigen vragen hebben beantwoord van
leerlingen.
We hopen dat iedereen zo een mooi en passend profiel heeft kunnen kiezen.

■ Tafeltjesmiddag/-avond
Op woensdag 30 maart (vanaf 16:00 uur tot ca. 21:30 uur) is er opnieuw een tafeltjesavond
waarbij ouders gesprekken met docenten kunnen aanvragen. Hierover ontvangen alle
ouders na voorjaarsvakantie meer informatie. Inschrijven zal wederom via het programma
Zermelo worden georganiseerd.

■ Nieuwe Conrector Onderwijs
Vanwege de benoeming van Philip de Vries tot rector van de school, is in december een
vacature ontstaan voor conrector onderwijs. We zijn er inmiddels in geslaagd een geschikte
opvolger te vinden in de persoon van Guus Rus (41 jaar).
Guus Rus begint meteen na de meivakantie op het Veurs.
Guus is sinds 2017 schoolleider/conrector op het Cals College, een grote school met
ongeveer 2200 leerlingen in Nieuwegein, waarin hij de portefeuilles kwaliteitszorg,
examenzaken, ICT, bètasecties en Technasium heeft. Daarnaast geeft hij op dit moment
leiding aan het vwo bovenbouw team.
Voordat hij schoolleider/conrector werd, was hij enkele jaren afdelingsleider en was
hij onder andere verantwoordelijk voor de leerlingzaken in zijn afdeling.
Van oorsprong is Guus docent scheikunde en technator. Hieronder stelt Guus zichzelf aan
jullie voor.

Ik ben Guus Rus en ik start na de meivakantie als
Conrector Onderwijs op het Veurs Lyceum. Ik kijk er
enorm naar uit om te beginnen! Op dit moment werk ik op
het Cals College Nieuwegein. Een bruisende en grote
(2200 leerlingen) school. Hier heb ik de afgelopen 10
jaren met veel plezier gewerkt. Maar het begon te
kriebelen, ik was toe aan een nieuwe uitdaging en een
nieuwe omgeving. Toen ik de vacature op het Veurs zag,
was ik meteen enthousiast. Dat enthousiasme werd alleen
maar groter na de leuke en open gesprekken met de
sollicitatiecommissie en het kort rondlopen op de school.
Daarnaast liggen er mooie plannen voor de toekomst van
het Veurs. Leuk!
Mijn vrouw, mijn twee zonen en ik wonen in Aarlanderveen. Een heel klein dorpje aan
de rand van Alphen aan den Rijn.
Ik houd van hardlopen en fietsen.
Na mijn studie scheikunde ben ik gestart als scheikundedocent. Wat vond ik het leuk om
te zien dat leerlingen de wereld om hen heen beter gingen snappen. Het zien van
ontwikkeling bij leerlingen en collega’s vind ik denk ik het mooiste aan het werken in het
onderwijs. Na het doen van allerlei taken ben ik uiteindelijk in de schoolleiding beland.
En nu dus een nieuwe stap. Nogmaals: ik heb er erg veel zin in en hoop jullie snel live te
zien.

■ Lustrum: 50 jaar Veurs!
Op zaterdag 2 april 2022 vieren we het 50-jarig lustrum van het Veurs Lyceum. Een beetje
pandemisch vertraagd, maar wat in het vat zit, verzuurt niet! Deze dag zal voor oud-collega’s
en oud-leerlingen zijn.
Het wordt een ontzettend leuke dag waarbij oude en nieuwe collega’s van het Veurs elkaar
kunnen ontmoeten tijdens een gezellige lunch, iedereen met een geschiedenis op het Veurs
een rondleiding kan krijgen door het gebouw of het Veurs museum kan bezoeken, waar
oud-klasgenoten elkaar kunnen treffen voor een borrel en een lekkere snack en
oud-collega's en collega's van nu lesjes geven aan de leerlingen van toen. Alle
oud-leerlingen, collega’s en oud-collega’s zijn uitgenodigd.
Programma (oud-)collega’s
12.30 uur : lunch collega’s / oud-collega’s / SOLVC
14.00 uur: ontvangst oud-leerlingen
14.30-17.00 uur: programma met o.a. lesjes van docenten
17.30-20.00 uur: bijkletsen en napraten met een borrel en/of diner
Programma oud-leerlingen
14.00 uur: ontvangst oud-leerlingen
14.30-17.00 uur: programma met o.a. lesjes van docenten
17.30-20.00 uur: bijkletsen en napraten met een borrel en/of diner
Oud-leerlingen en (oud-)medewerkers kunnen zich inschrijven via de website:
https://veurslyceum.nl/onze-school-50-jaar.
Natuurlijk vergeten we onze huidige leerlingen niet mee te nemen in de activiteiten. Op
vrijdag 1 april (geen grapje!) is er een verkort rooster en organiseren we een waanzinnige
activiteit voor al onze leerlingen. Meer informatie volgt!

■ Sportlab geopend en een nieuw vak: BSM
Vanaf het volgend schooljaar kunnen leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo bij
ons kiezen om het vak ‘Bewegen, Sport en Maatschappij’ (BSM) te volgen als vak voor het
examen. Met de komst van dit examenvak bieden we een doorlopende leerlijn aan in Sport
vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar. In dit vak staan naast unieke sporten het
ontwikkelen van vaardigheden centraal zoals: samenwerken, creatief denken, plannen en
organiseren.
Bij het vak BSM komen
onderwerpen aan bod als
‘trainingsleer’, ‘lesgeven’ en het
‘uitvoeren van een praktisch
onderzoek’. Om dit laatste goed te
kunnen faciliteren, is eind januari
ons eigen Sportlab geopend door
onze rector, Philip de Vries. In het
Sportlab kunnen leerlingen
onderzoek doen naar de effecten
van sport en bewegen op het
lichaam en in dit Sportlab staat
moderne apparatuur voor onze
leerlingen.
We zijn ermee in Het Krantje
verschenen.

■ Nieuws uit de brugklas
We hebben een drukke periode achter de rug, ook in de brugklassen. Leerlingen en ouders
zijn in januari geïnformeerd over de overgangsnormen. Helaas was de avond, door de toen
geldende maatregelen online en niet bij ons op school. De mentoren hebben goed uit
kunnen leggen hoe ons systeem van overgang naar de tweede klas in elkaar zit.
Daarna hebben de leerlingen, samen met de mentor, hun resultaten geanalyseerd en
verwerkt in het ontwikkelperspectief (OPP). Het zogenoemde OPP is een levend document,
waar de leerling samen met de mentor en ouders noteren welke onderwijsdoelen ze hebben.
Op welke manier zij aan hun leertaak willen werken en welke ondersteuning ze van school
en thuis nodig hebben. In de week van 22 februari hebben de mentoren diverse gesprekken
met leerlingen en ouders om een plan van aanpak op te stellen. Zodat de leerlingen de
aankomende periode aan deze doelen kunnen gaan werken.

■ Hulp bij voorlichting voor groep 8 en #StudioVeurs
Veel leerlingen hebben de afgelopen periode
geholpen bij de voorlichting van onze school
aan groep 8 leerlingen en ouders, die nu de
keuze te maken voor een middelbare school.
Zo gaven onze brugklassers tijdens de Drive
Thru voor groep 8 leerlingen een Coronaproof
rondleiding door de school. De groep 8-ers
kregen op deze middag ook een tasje met
materialen voor de online lessen tijdens de
open dag.
Veel van onze leerlingen hebben ook
meegeholpen aan de diverse filmopnames
voor de informatieavond voor ouders en voor
het hoogtepunt van de open dag:
#StudioVeurs met Jeroen Kramer en Jessica
Mendel. Het is heel leuk om te zien hoe
enthousiast onze eigen leerlingen vertellen
over het Veurs Lyceum en wat de
karakteristieke kenmerken van onze school
zijn. Daarnaast zijn er leerlingen op de foto
gegaan voor onze brochure en website.
Leerlingen die vragen van groep 8-ers hebben beantwoord en nog veel meer.
We bedanken graag alle leerlingen die hebben mee geholpen, zonder jullie wat is dit
mogelijk!

■ #StudioVeurs
Omdat we door Corona dit jaar helaas
geen “gewone” open dag mochten
organiseren, hebben we diverse andere
activiteiten georganiseerd: een speciale
Drive Thru, online proeflesjes, online
rondleidingen en – zodra het weer mocht
– rondleidingen in kleine groepjes.
Op onze open dag hadden we in de avond
een heel speciale uitzending:
#StudioVeurs met Jessica Mendels en
Jeroen Kramer (van het

Sinterklaasjournaal). Met veel inspanning van docenten èn van heel veel leerlingen hebben
we deze verrassende, spectaculaire uitzending kunnen maken.
Zo kon iedereen op een unieke manier kennismaken met onze school.
Wilt u #StudioVeurs, de uitzending van onze open dag, nog terugkijken? Dat kan! De
livestream is opgenomen en u kunt deze opname hier op YouTube terugkijken!
Ook met dit unieke programma zijn we in Het Krantje beland.

■ Activiteitenmiddag
Dit schooljaar hebben wij vier keer een activiteitenmiddag op het programma staan. We
werken op deze middagen aan groepscohesie en teamspirit.
Dinsdag 15 februari was er voor de derde
keer een verkort lesrooster gevolgd door
een divers programma voor alle leerjaren.
Van sportieve activiteiten, zoals schaatsen
en een skate- en stepworkshop, tot
activiteiten als een EHBO-cursus waar
kennis werd gemaakt met reanimeren en
verbanden aanleggen.
Voor leerlingen uit de brugklas kon er naast
de Mall of the Netherlands geschaatst
worden. Na het passen van een paar
schaatsen konden de leerlingen zich op het gladde ijs begeven. Voor de ene wat wankel en
de ander soepel met watmeer ervaring. Het
was een leuke middag.

Het meest bijzondere was misschien wel de
ijssculpturen- workshop. Leerlingen uit de 5e
en 6e klas gingen in groepjes van drie aan de
slag met hamers en beitels om een groot blok
ijs om te toveren tot een mooi kunstwerk.
Op 7 juni is de volgende activiteitenmiddag
gepland. Ook hier maken we weer een top
middag van.

HET VOLTALLIG TEAM VAN HET
VEURS LYCEUM
WENST JULLIE ALLEMAAL EEN HELE FIJNE
VOORJAARSVAKANTIE!

