
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan alle leerlingen 
en aan hun ouders/verzorgers 
 
 
 
Zierikzee, 22 november 2021 
 
Betreft: nieuwbouw en onderwijs - 003 
 
 
Beste leerling, 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De informatie die wij met jullie en u allen delen, hebben wij voor u verzameld en is (na morgen) terug 
te vinden op onze website via deze link. Wilt u nog eens iets terug lezen of een bepaald document 
inzien, dan is dat altijd mogelijk. Graag informeer ik u vandaag over het volgende.  
 
Onderwijs op het Pieter Zeeman Lyceum 
Zoals toegezegd stuur ik jullie/u vandaag de link naar onze twee animatiefilmpjes. De eerste animatie 
gaat over het onderwijs op het Pieter Zeeman Lyceum vanaf januari 2022 en is bedoeld als algemene 
informatie. Het tweede filmpje gaat over het flexrooster. Dit filmpje is meer specifiek voor leerlingen 
bedoeld. Hieronder staan de QR-codes van beide animaties.  

 
   
 
 
 
 

Onderwijs op het Pieter Zeeman Lyceum Het flexrooster van het Pieter Zeeman Lyceum 
 
Vanmorgen hebben we met onze klankbordgroep leerlingen (dat zijn alle klassenvertegenwoordigers 
van onze lesgroepen) naar de filmpjes gekeken. We hebben gevraagd naar wat hen enthousiast 
maakt en waarover zij vragen hebben. Die vragen hebben we ook gesteld over de nieuwbouw, nadat 
we een rondleiding door de nieuwe school hadden gemaakt. Voor ons is de inbreng van de 
klankbordgroep belangrijke informatie die we kunnen gebruiken om de start in januari zo goed 
mogelijk te laten verlopen. De klassenvertegenwoordigers nemen de opmerkingen vanuit de klassen 
mee naar de bijeenkomsten van de klankbordgroep.  
 
Aanvangstijd lesrooster 
We hebben de keuze de lessen vanaf januari te laten beginnen om 8.15 uur of 8.45 uur. Leerlingen 
die met de bus naar school komen, kunnen volgens de dienstregeling van Connexxion op beide 
aanvangstijden tijdig op school zijn. Graag horen wij van jullie/u naar welke tijd de voorkeur uitgaat. Dit 
is aan te geven via de volgende enquête: enquête start van de lesdag. Deze enquête staat open vanaf 
12 november. In de vorige informatiebrief is de uitnodiging om de enquête in te vullen al opgenomen. 
Tot op heden hebben 85 leerlingen en 44 ouders de enquête ingevuld. Wij hopen op een hogere 
respons. De enquête staat nog t/m vrijdag 26 november aanstaande open.  
 
 
 
 
 

https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Verborgen-pagina/Pieter-Zeeman-Les
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NtVqyd6bfUi7EVM9SWLqnw8t9R24uAlPmM1g4hJZMYJUOFM4RFMxUU9BWkdXMzc0SzQ5S0ZINENFNi4u


 

 
 
 
 
 
 
 
Informeren en communiceren 
We kunnen ons voorstellen dat u als ouders/verzorgers ondanks de informatie die u van ons krijgt én 
via uw zoon of dochter, toch graag ook in het persoonlijk contact door ons geïnformeerd wilt worden 
en met ons in gesprek wilt gaan. Daartoe willen wij u de gelegenheid geven tijdens speciaal daarvoor 
bedoelde informatieavonden. Hieronder staan ze vermeld. Vanwege de corona-omstandigheden 
zullen deze avonden online plaatsvinden. U krijgt een uitnodiging toegestuurd met daarin een link voor 
de onlinebijeenkomst.  
Het spreekt voor zich dat ik niet met een ieder van u online in gesprek kan gaan. U kunt tijdens de 
bijeenkomst uw vragen en/of opmerkingen in de chat plaatsen. Een grote groep collega’s treedt op als 
moderator. Zij zullen uw vragen beantwoorden of samengevat aan mij voorleggen, zodat ik tijdens de 
bijeenkomst nog op uw vragen kan ingaan.  
 
Van harte nodig ik u uit om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tijdens de MR vergadering van 
dinsdag 16 november jl. liet een van de ouders weten dat hij zich bevoorrecht voelde om de informatie 
over de verandering in het onderwijs in het directe contact te kunnen ontvangen. Dat bracht veel 
duidelijkheid. Ik wil u allen die duidelijkheid ook graag geven.  
 
Informatieavonden 
Maandag 6 december 

1. 18.30 – 19.30 uur examen- en voorexamenklassen basis/kader/mavo 
2. 20.00 – 21.00 uur examen- en voorexamenklassen havo/vwo 

Dinsdag 7 december 
1. 18.30 – 19.30 uur  brugklassen 
2. 20.00 – 21.00 uur basis, kader, mavo, havo, vwo 2 + havo, vwo 3 + vwo 4 

 
De verhuizing 
Onder verwijzing naar onze tweede brief over de nieuwbouw en het onderwijs van 12 november jl. 
herinner ik u aan de activiteitenagenda rondom de verhuizing. Er is een kleine wijzing aangebracht. 
Het afscheid van het oude gebouw door onze leerlingen zal niet op vrijdag de 14de maar op dinsdag 
11 januari plaatsvinden. De ouderraad heeft voorgesteld, op verzoek van een aantal leerlingen, om 
leerlingen op een speelse wijze afscheid te laten nemen van het oude gebouw. De ouderraad bereidt 
deze activiteit voor en zal daarop ook terugkomen. We houden de inhoud dus nog even geheim. 
 
10 december 2021 Afsluiting doorgang tussen gebouw Noord en gebouw Zuid 
15 december 2021 Memory lane  
 16:00 uur Start ‘open huis’ 
 17:00 uur Diner in restaurant HBR, hiervoor is reserveren noodzakelijk 
 20:00 uur Einde ‘open huis’ 
20 december 2021 Start verhuizing gebouw Noord, lessen in gebouw Zuid 
22 december 2021 Start verhuizing gebouw Zuid, lessen online 
24 december 2021 Uitpakken in de nieuwbouw – personeel aanwezig, leerlingen vrij 
10 januari 2022 Verkennen van de nieuwbouw en uitpakken – personeel aanwezig,  

leerlingen vrij 
11 januari 2022  Verkennen van de nieuwbouw & afscheid oude gebouw voor leerlingen  
12 januari 2022  Start van de lessen & feestelijk moment 
14 januari 2022  Rommelmarkt  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact  
Mocht u vragen hebben of iets willen opmerken over het onderwijs van uw zoon of dochter, dan 
verzoeken wij u allereerst contact op te nemen met de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt 
voor leerlingen en ouders/verzorgers. Heeft u vakspecifieke vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-
mail sturen naar de vakdocent van uw zoon of dochter. De e-mailadressen vindt u op de website van 
de school. Wij stellen het op prijs dat er tijdig contact is tussen leerlingen, ouders/verzorger en 
docenten/mentoren. Laat daarom gerust van u horen.  
 
Ik  hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
P.J. van der Gaag MA MME 
rector  
 


