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datum : 20 augustus 2020 

Onderwerp : Start schooljaar 20-21 

 

 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen, 
  
 

De zomervakantie loopt ten einde, volgende week gaat er weer een nieuw schooljaar van start. Hopelijk heeft 

u een goede vakantie gehad en is iedereen in uw gezin nog gezond. Gedurende de zomer zijn er gelukkig geen 

essentiële aanpassingen gekomen in de richtlijnen voor middelbare scholen, dat betekent dus dat we volledig 

open mogen voor alle leerlingen, die onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. 

Toch is er wel wat gebeurd tijdens deze vakantie. Het aantal besmettingen van mensen met Covid-19  loopt 

weer op, ditmaal vooral bij studenten. In sommige steden is het dragen van mondkapjes op een aantal drukke 

plaatsen verplicht. Er is veel gediscussieerd over de ventilatie van gebouwen. Verder zijn een aantal 

vakantiegebieden van geel naar oranje gegaan en zijn de regels over thuisquarantaine voor wie uit een 

dergelijk gebied terug komt aangescherpt. Vandaar dat ik u via deze brief graag informeer hoe wij als school 

met deze laatste ontwikkelingen omgaan. 

1) Normaal rooster: de school gaat volledig open, en we geven les volgens het normale rooster. Alleen 

voor het personeel geldt nog de 1,5 meter maatregel. Verder hanteren we de hygiënemaatregelen en 

het thuisblijven en je onmiddellijk laten testen bij klachten. Docenten kunnen gebruik maken van 

beschikbare handschoenen, mondkapjes, indien gewenst beschermingskappen en uiteraard de 

desinfecteer materialen die in alle lokalen beschikbaar zijn. Voortdurend handen wassen, niesen/ 

hoesten in de elleboog en niet aan je gezicht komen blijft het devies. Na schooltijd gaat iedereen 

direct naar huis, tenzij er nog lessen/ ondersteuning/ huiswerkklas gevolgd dienen te worden. 

2) Besmettingsgevaar leerlingen onderling: leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van 

elkaar te houden. Ook al zien we nu de besmettingen bij studenten oplopen, leerlingen van de 

middelbare school, dus ook als deze boven de 18 zijn, mogen bij elkaar in de buurt komen. Natuurlijk 

geldt nog steeds dat we elkaar niet aanraken en geen handen geven. We kiezen er niet voor om het 

gebruik van mondkapjes verplicht op school in te voeren. Het staat de leerlingen wel vrij om een zelf 

meegebracht mondkapje te dragen als zij zich hierdoor veiliger voelen. Ook voeren we op onze school 

gescheiden pauzes in voor onder- en bovenbouw. De roosters hiervoor vindt u in de bijlage. We 

vragen de leerlingen daarnaast gedurende de pauzes zo veel mogelijk buiten te verblijven indien het 

weer het toelaat. Voor de brugklassers hanteren we een aparte ingang bij de mediatheek, zij kunnen 

daar bij aankomst hun fiets plaatsen en vertrekken van daaruit weer terug naar huis. Zij kunnen 

daardoor pas tijdens de 1e pauze bij hun kluisje in de fietsenstalling terecht. 

3) Ventilatie: de wetenschappers zijn het op dit gebied niet met elkaar eens. Voor nu geldt dat er geen 

sprake mag zijn van recirculatie van de lucht binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere 
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personen langere tijd bij elkaar zijn. Ook sterke luchtstromen moeten vermeden worden (bijvoorbeeld 

door losse ventilatoren of mobiele airco’s). Voorlopig gaan we werken met het advies om lucht in de 

lokalen te verversen door open ramen en deuren. We zijn met de gemeente van wie we ons gebouw 

in bruikleen hebben in overleg over de functionaliteit van het huidige ventilatiesysteem voor zover 

aanwezig en onderzoeken in hoeverre dit aan het vigerende bouwbesluit voldoet. Mochten hier 

aanpassingen aan gedaan moeten worden zal dit voor 1 oktober plaatsvinden, de termijn die door 

minister Slob is vastgesteld.     

4) Quarantaine afspraken: voor iedereen die terugkomt uit een oranje of zelfs rood gebied geldt een 

periode van 10 dagen thuisquarantaine. Dit geld zowel voor ouder(s)/ verzorger(s), 

onderwijspersoneel als leerlingen van boven de 12 jaar. De school zal geen verzuimmelding bij de 

leerplichtambtenaar doen van de leerlingen die vanwege de thuisquarantaine na de zomervakantie 

niet direct naar school kunnen komen. Uiteraard verwachten wij wel dat u dit aan de school zal 

doorgeven zodat wij van de reden van het verzuim op de hoogte zijn. We zullen dan in overleg met de 

mentor kijken hoe deze leerling er voor kan zorgen dat er geen grote achterstanden ontstaan. 

5) Aanwezigheid leerlingen: voor alle leerlingen geldt dat zij weer hele dagen op school kunnen zijn. 

Uitzonderingen hierop zijn de volgende gevallen: een leerling die valt onder punt 4 (thuisquarantaine), 

een leerling die klachten heeft en z.s.m. getest wordt, een leerling die zelf tot de risicogroep behoort 

volgens het RIVM of gezinsleden heeft die behoren tot deze groep. In alle gevallen neemt u contact op 

met de receptie van de school en geeft u de reden van het verzuim aan. Indien het verzuim tot de 

laatste categorie (risicogroep) behoort neemt u contact op met de afdelingsleider van uw kind om 

hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken over het volgen van de lessen. 

6) Inhalen achterstanden vorig schooljaar: zoals in de brief van voor de zomervakantie stond aangegeven 

gaan wij dit schooljaar een aantal vormen van extra ondersteuning aanbieden om eventuele 

achterstanden van vorig jaar in te lopen. Een deel van deze ondersteuning zal verplicht zijn voor de 

leerling, een deel is vrijwillig. Uw kind hoort aan het begin van het schooljaar (uiterlijk in de tweede 

lesweek) voor welke ondersteuning hij of zij in aanmerking komt.   

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u met mij via de mail contact opnemen 

(cor@huygenslyceum.nl). 

We gaan er met elkaar weer een heel mooi en vooral ook gezond schooljaar van maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 
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BIJLAGE 

 

Aangepaste lestijden/Pauzes 

 

 

Lestijden Onderbouw:     Lestijden Bovenbouw: 

Les1 08.20 – 09.10 uur    Les1  08.20 – 09.10 uur 

Les2 09.10 – 10.00 uur    Les2 09.10 – 10.00 uur 

Pauze 10.00 – 10.20 uur    Les3 10.00 – 10.50 uur 

Les3 10.20 – 11.10 uur    Pauze 10.50 – 11.10 uur 

Les4 11.10 – 12.00 uur    Les4 11.10 – 12.00 uur 

Pauze 12.00 – 12.30 uur    Les5 12.00 – 12.50 uur 

Les5 12.30 – 13.20 uur    Pauze 12.50 – 13.20 uur 

Les6 13.20 – 14.10 uur    Les6 13.20 – 14.10 uur 

Les7 14.10 – 15.00 uur    Les7 14.10 – 15.00 uur 

Les8 15.00 – 15.50 uur    Les8 15.00 – 15.50 uur 

       Les9 15.50 – 16.40 uur 

 

 

 


