
 

 

 
Aan: De leerlingen uit 3 mavo, 4 havo en 5 vwo 

 

Betreft: Inschrijfprocedure flex-lessen vanaf 2 juni a.s. 

 

Den Haag, 27 mei 2020 

 

Beste leerlingen, 

 

Vanaf 2 juni is onze school weer open voor fysiek onderwijs. Aan de leerlingen uit 3 mavo, 4 

havo en 5 vwo bieden we – naast online lessen – flex-lessen aan. Deze flex-lessen starten 

vanaf dinsdag 2 juni en lopen door tot aan het eerste schoolexamen eind juni. Elke week 

worden op woensdagochtend en op vrijdag (de gehele dag) flex-lessen aangeboden. 

 

Tijdens de flex-lessen worden examenonderwerpen behandeld en specifieke vaardigheden 

voor het schoolexamen getraind. Aangezien we je zo goed mogelijk op het examen willen 

voorbereiden, adviseren we je om maximaal gebruik te maken van de flex-lessen. Indien 

nodig zullen jouw mentor en jouw docenten je actief ondersteunen bij de keuze voor een 

flex-les. 

 

Om je in te kunnen schrijven voor een flex-les heb je de Zermelo WebApp nodig. In de 

bijlage tref je de handleiding voor het installeren van de Webapp en voor het inschrijven aan. 

Op de website van de school vind je ook een instructievideo over hoe je je kunt inschrijven 

voor de flex-lessen. Het is van belang dat je de Zermelo WebApp installeert, zodat je je tijdig 

kunt inschrijven. Jouw mentor zal je hierbij begeleiden. 

 

Inschrijven voor de flex-lessen doe je een week van tevoren en wel op elke vrijdag tussen 

7:00 en 17:00 uur. Mocht de les van jouw keuze vol zijn, dan schrijf je je bij een ander vak in. 

Hoe eerder je je aanmeldt, hoe meer kans je hebt op een plek bij je eerste keuzes. 

 

We vinden het belangrijk dat jullie je inschrijven en ook daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens 

de flex-lessen. We controleren daarom elke week zowel de inschrijvingen als de 

aanwezigheid. 

 

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Petra Molegraaf  Afdelingsleider mavo 

Esther Knol  Afdelingsleider havo bovenbouw 

Martijn van Velzen Afdelingsleider vwo 

 

  
Bijlage 1: handleiding installeren webapp op telefoon 

Bijlage 2: handleiding inschrijven 


