Datum
Onderwerp

: 28 augustus 2020
: 1 week aan de slag in schooljaar 20-21

Beste ouder(s) / verzorger(s), beste leerlingen,
We zijn nu één week aan het werk in het nieuwe schooljaar. Vorige week heb ik u bericht over de maatregelen
die we vooraf hebben genomen. Nu stel ik u graag op de hoogte van wat aanvullingen. Zo zullen we het gehele
jaar kritisch blijven kijken naar de ontwikkelingen en hoe we de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van
onze school kunnen optimaliseren.
 We zullen u via de website steeds op de hoogte houden. Bij de nieuwsitems staat iedere keer de
laatste informatie en alle communicatie aangaande het Corona-virus.
 De mentor van uw kind zal binnenkort een aanvullende instructie voor de leerlingen in de klas
uitdelen. Hier komen afspraken in te staan die we met de leerlingen willen maken over het afstand
houden tot het personeel, het in acht nemen van de hygiëne regels en het weliswaar geen 1,5 meter
afstand tot elkaar hoeven houden, maar ook elkaar zo min mogelijk aanraken (“we schudden geen
handen” geldt binnen onze school nog steeds voor iedereen).
 Ook in de toren is de ventilatie op orde (net als in de binas hoek, aula en gymzalen), dit is door de
gemeente bevestigd, ook hier zitten HEPA filters in die de lucht zuiveren en wordt er voldoende verse
lucht aangevoerd. Alleen in de oudbouw is geen ventilatie, de gemeente is bezig met het uitwerken
van een plan hiervoor, waarbij ze wachten op de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid.
 We zijn bezig met uitwerken van een plan voor het reguleren van de leerlingenstromen. Hiervoor
zullen nog belijningen en pijlen in het gebouw worden aangebracht.
 We zijn bezig met de maatregelen voor docenten die thuis moeten werken i.v.m. Corona of leerlingen
die om die reden geen lessen kunnen volgen. Daarover ontvangt u zodra we alles geregeld hebben
meer informatie. Het kan dus nu al voorkomen dat er een les vervalt doordat een docent thuis moet
werken i.v.m. milde klachten en het afwachten van een testuitslag. Daar verwachten we z.s.m. een
oplossing voor te hebben. Met de ouders van leerlingen die nu al geen onderwijs op school kunnen
volgen hebben we contact en zorgen we dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden.
 We hebben nu twee verschillende roosters. In de bijlage vindt u nogmaals dat rooster voor
onder- en bovenbouw. Het is helaas niet mogelijk deze aangepaste tijden voor de onderbouw in
Magister te zetten. Dan zouden we een geheel nieuwe rooster moeten gaan maken. De tijden
hangen overal in het schoolgebouw, in Magister kunnen de leerlingen gewoon naar het juiste
lesuur kijken, dat klopt wel.
Met vriendelijke groet,

Loes Corbeij-Bergman
Rector Huygens Lyceum

1/2

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
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