Aan de examenleerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de locaties De Thij en Lyceumstraat

Oldenzaal, 2 januari 2021

Betreft: schoolexamenweek/online lessen vanaf 4 januari 2021

Beste examenleerling, geachte ouder/verzorger,
De schoolexamenweek van de examenleerlingen van de locaties Lyceumstraat en De Thij start op
donderdag 7 januari 2021. De overheid heeft aangegeven de examenleerlingen zoveel mogelijk
fysiek op school te laten komen. Mede daarom waren de laatste drie lesdagen, die voorbereiden op
de schoolexamens, fysiek op school gepland. We vinden het belangrijk dat bij deze voorbereiding
alle leerlingen uit een klas/lesgroep tegelijkertijd aan de lessen deelnemen.
Melding van besmettingen
In de afgelopen vakantie hebben we zeer weinig meldingen gekregen van ouders over besmette
leerlingen. Het beeld dat daaruit ontstaat, komt niet overeen met de actuele situatie in Twente,
waar nog steeds sprake is van een zeer hoge besmettingsgraad. Daarom willen we het aantal
contacten tussen leerlingen op school zoveel mogelijk voorkomen en daarmee het risico beperken
dat leerlingen besmet raken en daardoor niet (geheel) kunnen deelnemen aan de
schoolexamenweek en (nog meer) achterstand oplopen.
Lessen gaan door, maar online
De lessen op maandag, dinsdag en woensdag zullen daarom doorgaan volgens het 40-minuten
lesrooster, maar online worden aangeboden via Teams for Education en niet fysiek op school.
Daardoor blijft er in de middag gelegenheid voor leerlingen en docenten/mentoren om individueel
of in kleine groepen afspraken te maken voor extra ondersteuning. Dat kan fysiek op school, maar
bij voorkeur online. Leerlingen die gebruik willen maken van extra ondersteuning in de middag,
kunnen daartoe zelf contact opnemen via Teams for Education met de betreffende docent.
Schoolexamenweek
De geplande schoolexamenweek gaat door volgens planning. We vragen nadrukkelijk om alleen
dan deel te nemen, wanneer er geen sprake is van corona gerelateerde gezondheidsklachten en al
bij geringe twijfel contact op te nemen met de mentor.
Alleen voor examenleerlingen
Voor de volledigheid geven we aan dat de maatregelen die we in deze brief toelichten, specifiek
gelden voor de examenleerlingen van de locaties De Thij en Lyceumstraat. Voor alle overige
leerlingen van beide locaties en TCC geldt dat reeds gecommuniceerde maatregelen van kracht
blijven.
We wensen onze examenleerlingen veel succes met de voorbereidingen op de schoolexamenweek!
Met vriendelijke groet,
De schoolleidingen De Thij en Lyceumstraat

