
  

 

 
 

 

 

 

 

Aan  de ouders/verzorgers en de  leerling van locaties Lyceumstraat en De Thij 

 
 
Oldenzaal, 28 oktober 2020 
 
 
Betreft: Besluit onderwijsscenario locaties Lyceumstraat en De Thij 
 

 
Geachte ouder, verzorger en leerling, 
 
Zoals u waarschijnlijk uit de media vernomen heeft, hebben we te maken met een oplopend aantal 
besmettingen in onze regio. Ook op onze locaties Lyceumstraat en De Thij zien we de effecten 

daarvan: het aantal besmettingen bij zowel leerlingen als collega’s neemt toe.  
 

Er is de afgelopen dagen intensief overleg geweest tussen de schoolleidingen en de 
medezeggenschapsraden m.b.t. de uitrol van een aangepast onderwijsscenario voor de 
najaarsperiode. Naar aanleiding van deze overleggen zijn we tot het volgende besluit gekomen: 
 
Vanaf maandag 9 november laten we een aangepast onderwijsscenario ingaan op de 
beide locaties Lyceumstraat en De Thij, wat ervoor zorgt dat er minder leerlingen 

tegelijkertijd op school zijn. 
 
Vanaf maandag 9 november zullen we voor de leerjaar 3 en hoger met een alternerend systeem 
gaan werken, waarbij de helft van klassen, groepen of clusters thuis en de andere helft op school 
leert en werkt. Voor de onderbouwklassen (leerjaar 1 en 2) doen we dit vooralsnog niet, vanwege 
de extra aandacht die naar deze jonge leerlingen uit moet gaan qua sociaal-emotionele 
ontwikkeling. In de loop van volgende week informeren we u nader over de invulling van dit 

onderwijsscenario dat ingaat op maandag 9 november en tot nader order zal voortduren. 
 

Het implementeren van het nieuwe scenario vraagt voorbereidingstijd van medewerkers in de 
school, docenten en de schoolleiding. Daarom hebben we besloten op maandag en dinsdag 2 en 3 
november en op donderdag en vrijdag 5 en 6 november te werken we met een 40-minuten rooster 
voor al onze leerlingen (leerjaar 1 t/m 6). Woensdag 4 november maken we in zijn geheel lesvrij 
voor onze leerlingen om op deze wijze voorbereidingstijd te creëren. 

 
Voor donderdag en vrijdag 29 en 30 oktober geldt dat de lessen volgens het normale 50-
minutenrooster doorgaan. 
 
We hopen en verwachten met de uitrol van het nieuwe onderwijsscenario een wezenlijke bijdrage 
te leveren aan de ervaren veiligheid in de school voor zowel leerlingen als collega’s. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolleiding 

 

 
 

 

 
 
 


