
  

 

 
 

 

 

 

 
Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de locaties Lyceumstraat en De Thij 
 
 
 
Oldenzaal, 13 januari 2021 
 

 
Betreft: update n.a.v. persconferentie d.d. 12 januari 2021 
 
 
Geachte leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze brief brengen we je/u op de hoogte van de maatregelen die we nemen n.a.v. de 

persconferentie van 12 januari jl. 
 
Landelijke richtlijnen 
Het kabinet heeft gisteren besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie weken. Voor 
het Voortgezet Onderwijs betekent dit, dat leerlingen online les krijgen met uitzondering van de 
leerlingen in de examenklassen. Wij zijn verplicht deze leerlingen fysiek onderwijs aan te bieden. 

Ook is er noodopvang voor kwetsbare leerlingen of leerlingen van wie de ouders in een cruciaal 
beroep werkzaam zijn. Voor de leerlingen die op school aanwezig zijn geldt nu ook de plicht om 
anderhalve meter afstand t.o.v. elkaar te houden. Tevens blijft de mondkapjesplicht bestaan. 
 
Hoe gaan we uitvoering geven aan deze regels? 
De lessen voor de examenleerlingen worden vanaf donderdag 14 januari 2021 (De Thij) en vrijdag 
15 januari (Lyceumstraat) in grote ruimtes op school verzorgd en in hele klassen. Leerlingen 

kunnen de lokaalaanpassingen in Zermelo zien.  
Om ook de afstand tijdens pauzes en bij leswisselingen te kunnen borgen nemen we de volgende 
maatregelen: 

• De aanwijzingen voor looproutes in de school worden waar nodig herzien en aangepast; 

• Leerlingen brengen hun pauzes in principe buiten door. Zijn de weersomstandigheden 

dermate slecht dat dit niet kan, dan verblijven ze in het lokaal waar ze de laatste les 

gevolgd hebben; 

• Na de laatste onderwijsactiviteit (les of deelname aan middagprogramma) verlaat de 

leerling de school meteen. 

 
Middagprogramma 
De middagprogramma’s gaan zoveel als mogelijk door, zowel voor de examenleerlingen die op 
school zijn, als voor de niet-examenleerlingen die dat programma digitaal volgen. Een leerling kan 

zelf aangeven of hij deel wil nemen, maar een mentor of docent kan ook aangeven dat de leerling 
aanwezig moet zijn. 
 
Tot slot 
We zullen de komende tijd bezien in hoeverre deze maatregelen al dan niet goed werken in de 
school. Ook kan het zijn dat we door nieuwe overheidsmaatregelen opnieuw bijstellingen moeten 
doen. Er zullen ook aanpassingen in het jaarrooster gedaan worden, met name t.a.v. de toetsweek. 

Hierover volgt nog nader bericht. 
We krijgen signalen dat niet alle leerlingen alle online lessen volgen en/of dat ze zich niet goed 
houden aan de ‘Nettiquette’ die eerder gecommuniceerd is. Daarom nogmaals ons verzoek aan u 
om met uw zoon of dochter te bespreken dat hij/zij passend gekleed in een online les aanwezig is, 
dat de camera aanstaat en hij/zij actief meedoet in de les. 
 
We leven in een vreemde tijd en we moeten het samen doen! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
De schoolleidingen Lyceumstraat en De Thij 


