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Datum : 30 oktober 2020 

Ons kenmerk : SB/COR/gkx 

Onderwerp : weekoverzicht en voortgang 

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

 

Vanaf nu zullen wij u iedere vrijdag een weekoverzicht sturen van de besmettingen op school, net als in de 

vakantie. Wij hebben dit ook met de ouderraad afgestemd en zij waren hiermee akkoord. Deze week was er 

sprake van slechts één besmette leerling, in klas 5H. De betreffende jaarlaag is hierover direct geïnformeerd. 

Voortaan zullen we u de weekstand doorgeven via een korte standaard mail. 

 

Deze week zijn wij begonnen met het streamen van alle lessen indien er absenten zijn. Dit zal nog niet altijd 

vlekkeloos verlopen, maar daar wordt aan gewerkt. Voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat een leerling 

er voor kan kiezen om thuis i.p.v. op school de lessen te volgen als dat zo uitkomt. Dit geldt alleen voor zieke 

leerlingen of leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen thuiszitten. Zij volgen verplicht de lessen online 

(tenzij ze hiervoor te ziek zijn), alle andere leerlingen zijn verplicht op school aanwezig.  

 

De mondkapjes voor de leerlingen zijn inmiddels binnen, deze zullen komende week door de mentoren 

worden uitgedeeld. Wat betreft de ventilatie van het gebouw is er vastgesteld dat er in het oude gedeelte van 

het gebouw (de twee verdiepingen boven de centrale hal) wel ventilatie aanwezig is. Of deze 

luchtbehandeling voldoet aan de huidige eisen wordt nu door de gemeente onderzocht. Tot die tijd blijven we 

regelmatig luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. We zullen alle lokalen in dit deel van 

het gebouw voorzien van een CO2 meter, zodat de docent zelf in de gaten kan houden wanneer het weer 

nodig is om te luchten. 

 

In de brief van vorige week hadden we beloofd de stukken door te sturen over de escalatieladder en de 

instructie voor het volgen van de gestreamde lessen. Naar aanleiding van de studiedag van afgelopen dinsdag 

zijn er nog verbeteringen naar voren gekomen. Vandaar dat we volgende week pas deze stukken definitief 

hebben, en dan zullen we die aan u doorsturen. 

 

Graag herhaal ik het dringende verzoek aan alle ouders om ALTIJD de afwezige leerlingen via de receptie af te 

melden, ook al is hier al contact over geweest met de mentor en/of afdelingsleider. Dat is voor onze 

administratie en correct bijhouden van de absenties van belang.  
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Tenslotte voegen wij in de bijlage een brief toe van het bestuur van de VO-raad, mede namens de 

onderwijsbonden en het LAKS. Met deze bemoedigende brief willen zij iedereen die in het voortgezet 

onderwijs leert of werkt een hart onder de riem steken. Wij willen graag met u delen dat wij de inhoud van 

deze brief van harte ondersteunen, zowel de lovende woorden als de zorgen en ook de oproep om met elkaar 

de school open te houden door de regels die we hebben afgesproken na te leven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 


