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■ Introductie van de rector
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste meelezende leerlingen,
Inmiddels is het voor alle leerlingen en de meeste collega’s
zomervakantie. Deze week wordt er door schoolleiding,
onderwijsondersteunend personeel en een aantal docenten nog hard
gewerkt aan onder andere de afronding van het schooljaar, de opstart
van het nieuwe jaar en het nakijken van de laatste examens.
Komende donderdag is het voor een aantal leerlingen nog spannend:
de uitslagen van het derde tijdvak zijn dan bekend en een aantal
leerlingen horen dan of ze geslaagd zijn.
Het was een bewogen schooljaar dat wederom in het teken stond van
corona: toch weer lockdowns, klassen en collega’s in quarantaine,
maar gelukkig hebben we al met al het merendeel van het schooljaar
fysiek kunnen lesgeven. Ik hoop samen met alle collega’s dat we dat volgend jaar ook weer
kunnen doen en dat we een “normaal” schooljaar tegemoet kunnen zien. Daar zijn we met
z’n allen wel aan toe. Ik gun al onze leerlingen lessen op school met daarbij ook leuke
activiteiten. In de eerste periode van het nieuwe schooljaar zijn in elk geval al leuke
activiteiten voor de leerlingen gepland met voor sommige klassen zelfs weer een reis naar
het buitenland.
Maar nu eerst: zomervakantie. Ik wens alle ouders/verzorgers en natuurlijk alle leerlingen
een heerlijke, ontspannen, tijd toe.
Met vriendelijke groet,
namens het voltallig team van het Veurs Lyceum,
Philip de Vries
rector

■ Informatie begin schooljaar 2022-2023
In de agenda aan het begin van dit informatiebulletin ziet u reeds enkele data die betrekking
hebben op het begin van het nieuwe schooljaar na de zomervakantie. De eerste dag dat we
uw kind weer op school verwachten, is dinsdag 23 augustus.
Aan het einde van de zomervakantie ontvangt u per e-mail meer informatie over de start van
het nieuwe schooljaar: wanneer wordt uw kind precies weer op school verwacht voor
mentorlessen, kennismakingsactiviteiten, klassenfoto’s en - voor de brugklassers - wanneer
krijgen ze hun bestelde Chromebook mee, etc.
Wij mailen u de informatie met de precieze tijdstippen waarop uw kind verwacht wordt en de
overige details omtrent het begin van het nieuwe schooljaar niet eerder dan donderdag 17
augustus en uiterlijk op vrijdag 19 augustus.

■ Geslaagd!
Het Veurs Lyceum feliciteert alle
geslaagden!
Op dinsdag 5 en woensdag 6 juli
werden de diploma's uitgereikt
aan de geslaagde leerlingen van
het Veurs Lyceum. De
geslaagden werden toegejuicht
door alle docenten,
gefotografeerd door de rector,
toegesproken door de mentor en
ze kregen een uitnodiging om
zich aan te sluiten bij de Stichting
Oud-leerlingen Veurs Lyceum.
Daarna konden zij gezellig bijeen
zijn en felicitaties in ontvangst
nemen in onze aula.
Het was een geweldig feest!
In de lokale media was er extra
aandacht voor onze geslaagden
van de mavo-afdeling, waar voor het derde jaar op rij iedereen geslaagd is:
Voorburgs Dagblad: Derde keer op rij alle mavo-leerlingen geslaagd op het Veurs Lyceum.

■ Twee nieuwe leden oudergeleding MR gezocht
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR) van het Veurs Lyceum twee nieuwe leden. Na 8 jaar grote
inzet loopt de termijn van Randy Bohlmeijer van dit schooljaar af. Wij bedanken Randy voor
zijn enorme inzet de afgelopen jaren!

Het is belangrijk dat ouders hun stem laten horen inzake het beleid van school. Er zijn
ongeveer 6 vergaderingen per jaar, die meestal plaatsvinden op de dinsdagavond. De MR
geeft onder andere instemming op het overgangsbeleid van de school, het
examenreglement, de schoolregels, de schoolgids en natuurlijk denken de MR-leden met de
directie mee over het beleid van de school.
Heeft u interesse in deze gave uitdaging en vindt u het interessant om mee te denken over
beleid en lopende zaken van het Veurs Lyceum?
Wij nodigen u dan van harte uit om u vóór 10 september 2022 aan te melden via:
mr.ouders@veurslyceum.nl
Zijn er meerdere aanmeldingen, dan zal er een verkiezing worden gehouden.
Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie over de MR of wilt u een vergadering
bijwonen? U kunt altijd contact zoeken met de oudergeleding of de personeelsgeleding via
onderstaande e-mailadressen:
mr.ouders@veurslyceum.nl
mr@veurslyceum.nl
Namens de oudergeleding van de MR,
Maartje van Groningen

■ Lidmaatschap Technasiumnetwerk Rijnland
Op 28 juni zijn we officieel lid geworden van het Technasiumnetwerk Rijnland. Onze rector
Philip de Vries heeft namens het Veurs Lyceum zijn handtekening gezet.
Binnen het regionale
Technasiumnetwerk
kunnen we met collega’s
van andere scholen
samenwerken en
ervaringen uitwisselingen
om het Technasium
onderwijs naar een nog
hoger niveau te tillen.
Onderdelen als jaarlijkse
visitaties bij scholen
onderling om elkaar
feedback te geven,
inspiratiemomenten, maar ook het voor leerlingen organiseren van grootse evenementen
zoals hacketons en ontwerpwestrijden voor bedrijven binnen regio Haaglanden en Rijnland
behoren tot deze mooie samenwerking.
U kunt er ook over lezen in het Het Krantje online.

Lees verder op volgende pagina

■ Technasium werkplaats nu echt geopend
Onderstaand artikel komt uit De Posthoorn Leidschenveen en Ypenburg van 6 juli 2022.

We wensen u en uw gezin een hele fijne
zomervakantie!

