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Datum : 27 november 2020 

Ons kenmerk : SB/COR/gkx 

Onderwerp : weekstand en scenario’s 

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

Deze week waren er drie positief geteste leerlingen: één in dezelfde tweede klas van vorige week, één in de 

brugklas en één in klas 4H. Om ons heen horen we van scholen die preventief een aangepast rooster gaan 

hanteren. Dat is voor ons gelukkig nog niet aan de orde. Maar om goed voorbereid te zijn, mocht dit wel nodig 

zijn, hebben wij onze scenario’s nader uitgewerkt. Deze vindt u in de bijlage. 

 

Er gaan geluiden op om de kerstvakantie met een week te verlengen. Daar is nog niets over besloten. Wij 

willen alvast aangeven dat, als er vanuit de overheid de verplichting komt om de leerlingen een week eerder 

of langer thuis te houden rond de kerstvakantie, wij zullen kiezen voor scenario 3. Dat wil zeggen dat de 

leerlingen in die week dan online lessen krijgen. We houden u uiteraard op de hoogte omtrent deze eventuele 

“verlenging” van de kerstvakantie. 

 

Wij hebben er voor gekozen om de actiedag op 4 december in aangepaste vorm door te laten gaan. Met de 

vorm die we hebben gekozen lopen leerlingen en medewerkers geen extra gezondheidsrisico ten opzichte van 

een normale lesdag. We hebben ook nagedacht over een alternatief voor de kerstviering op 18 december. 

Maar na lang overleg hebben we besloten die niet gezamenlijk door te laten gaan. De mentor zal in de week 

voor de kerstvakantie met een aangepaste gefilmde kerstviering in de les stil staan bij het kerstverhaal en zo 

de vakantie inluiden. Op vrijdag 18 december hebben alle leerlingen dus vrij. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 
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BIJLAGE 

 

Corona-escalatieladder Huygens Lyceum  
 

De maatregelen die op school worden genomen zijn afhankelijk van de ernst van de Corona situatie in de 

samenleving en de hoeveelheid besmettingen binnen school. We hebben drie scenario’s vastgesteld, van 

waakzaam, via ernstig, tot lockdown. Welk scenario we toepassen, wordt besloten door de schoolleiding of 

door de overheid. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden: 

1) Reactief: in een klas (onderbouw) of jaarlaag (bovenbouw) zijn dermate veel besmettingen (>3) dat er om 

verspreiding verder tegen te gaan voor wordt gekozen de klas/ jaarlaag voor een korte periode het onderwijs 

geheel thuis te laten volgen. Alleen deze klas/jaarlaag krijgt dan onderwijs volgens scenario 3 (lockdown). 

2) Preventief: in een klas/ jaarlaag vinden we het nodig om WEL 1,5 meter afstand te bewaren tussen 

leerlingen (bijvoorbeeld bij leerlingen > 15 jaar). Alleen deze klas/jaarlaag krijgt dan onderwijs volgens 

scenario 2. 

3) Verplicht (scenario 2 en/ of 3): de overheid verplicht het voortgezet onderwijs om volgens scenario 2 of 3 

onderwijs te verzorgen. 

 

Er kunnen ook gemengde vormen ontstaan op het moment dat er voor de maatschappij een andere norm 

geldt dan voor de scholen, soms zit de school intern dan nog in scenario 1 terwijl voor alle contacten met 

externen al scenario 2 of 3 geldt.  

Scenario’s in de school - intern 
 - Waakzaam – zorgelijk 

(scenario 1) 
- *Ernstig – zeer ernstig 

(scenario 2) 
*Lockdown  
- (scenario 3) 

Maatregel kan 
toegepast 
worden op het 
niveau van: 
- Klas 
- Jaarlaag 
- School 
 

- Leerlingen houden 
onderling geen 1,5 
meter afstand 

- Leerling houdt 1,5 
meter afstand van 
personeel 

- Leerlingen dragen 
mondkapjes tijdens 
verplaatsingen 

- Leerling is om de dag 
op school met de helft 
van de klas (indeling op 
alfabet) 

- Leerling houdt 1,5 m 
afstand van iedereen 

- Leerling draagt 
mondkapje tijdens 
verplaatsingen  

- Leerlingen volgen op 
dag dat ze thuis zijn 
gestreamde lessen  

- Leerlingen zitten thuis 
en volgen de online 
lessen volgens 40-
minutenrooster 
(bovenbouwtijden), 
met start om 8:30 

- Dit geldt alleen als de 
hele school in lockdown 
is, zo niet dan geldt het 
normale rooster. 



 

 

3 / 6 

 

 

Leerling thuis 
vanwege RIVM-
richtlijnen 

- Leerling die fit genoeg 
is volgt gestreamde 
lessen 

- Leerling die thuis zit, 
wordt gemeld bij de 
receptie 

 

- Leerling die fit genoeg 
is volgt gestreamde 
lessen 

- Leerling die thuis zit, 
wordt gemeld bij de 
receptie 

- Leerlingen zitten thuis 
en volgen de online 
lessen volgens rooster 

- Leerlingen die ziek zijn 
worden absent gemeld 
bij de receptie 

Pauze - Gescheiden pauzes 
voor onder- en 
bovenbouw 

- Gescheiden pauzes 
voor onder- en 
bovenbouw 

- De pauzeruimtes 
worden ingericht zodat 
leerlingen 1,5 m 
afstand kunnen houden 

- Leerling organiseert 
thuis eigen pauzes 
volgens rooster 

- Docenten houden zich 
strikt aan lestijden 

Docent op school 
 

- Docent geeft les op 
school 

- De meeste lessen 
worden gestreamd voor 
de individuele leerling 
die niet aanwezig is 

- Docent geeft les op 
school  

- De meeste lessen 
worden gestreamd voor 
de andere helft van de 
klas/het cluster 

- Docent geeft geen 
lessen meer op school 
maar vanuit huis 

Docent thuis 
vanwege RIVM 

- Als de docent fit 
genoeg is, geeft hij 
online les van thuis uit, 
op school is zoveel 
mogelijk surveillant in 
de klas aanwezig 
 

- Als de docent fit genoeg 
is, geeft hij online les 
van thuis uit, op school 
is zoveel mogelijk 
surveillant in de klas 
aanwezig 
 

- Als de docent fit 
genoeg is, geeft hij 
online les vanuit huis. 

Lessen 
(uitgezonderd de 
lijst hieronder) 

- Les op school 
- Online les voor leerling 

die thuis zit vanwege 
RIVM 

- Les op school aan halve 
klas 

- Tegelijk online les voor 
de andere helft van de 
klas 

- Les online aan hele klas. 

VIP  - VIP-lessen op school en 
tegelijk online. 

 

- VIP-lessen worden 
gebruikt om leerlingen 
individueel of in 
groepen te begeleiden 

LO/MU  
 

- Alleen les voor de 
groep op school 

- Les wordt niet 
gestreamd. (lesuitval 
voor leerlingen thuis) 

- Lesuitval 
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DR  - Alleen les voor de 
groep op school 

- Les wordt niet 
gestreamd. 

- Leerlingen thuis werken 
aan opdracht. 

- Gaat door met 
opdrachten die 
leerlingen thuis 
uitvoeren. 

- Tijdens online 
lesmoment is docent 
beschikbaar voor 
vragen via chat.   

TE/SC/LB -  - Op school 
practica/atelier les. 

- Leerlingen thuis werken 
aan theorie via 
opdracht 
Teams/Magister 

- Week erna omwisselen. 

- Online les met 
aangepast programma 

VERDER - Projecten kunnen 
doorgang vinden en 
excursies en uitnodigen 
sprekers mag volgens 
RIVM-richtlijnen 
plaatsvinden 

- Leerlingen zijn om de 
dag op school dus op 
maandag de ene helft 
en op donderdag de 
andere helft. 

- Leerlingen die thuis 
zitten werken waar 
mogelijk aan een 
opdracht. 

- Aan het einde van de 
les kort contact via 
Teams met leerling die 
thuis zit (waar 
mogelijk). 

- Bij groepswerk kan  de 
helft op school zijn en 
de andere helft thuis. 
Kijk dan naar wat er wel 
kan (bv contact via 
Teams). 

- Contacten met 
externen mogen niet. 

- Bij plotselinge lock-
down project afronden 
met een afsluitende 
opdracht. 

- Communicatie vanuit 
organisatie over vervolg 
VERDER lessen 

Denkkracht - Denkkracht gaat door - Denkkracht gaat door - Denkkracht gaat door: 
leerlingen schakelen 
over op corona-proof 
project 
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Onderwijs-
ondersteunend 
personeel (OOP) 

- OOP werkt zoveel 
mogelijk op school 

- OOP werkt zoveel 
mogelijk vanuit thuis, 
tenzij aanwezigheid op 
school noodzakelijk is 
voor het doorgaan van 
het onderwijs 

- OOP werkt thuis 

Individuele 
gesprekken met 
leerlingen  

- Leerling en docent 
houden 1,5 meter 
afstand in gesprekken 

- Gesprekken gaan door, 
op school of via teams 
 

- Gesprekken gaan door 
via teams 

 

Absentie-
registratie  
 

- De leerling die online 
les volgt, krijgt 
registratie in Magister 
met code EL. 

- Leerling die door ziekte 
niet de online les kan 
volgen, wordt als ziek 
geregistreerd door de 
receptie.  

- Docent registreert de 
leerlingen in de klas als 
absent (AB) als ze niet 
fysiek in de les zijn (ook 
als ze wel online 
aanwezig zijn) 

- Aanwezigheid in de 
online les wordt niet 
bijgehouden 
 

- De leerling die online 
les volgt, krijgt geen 
aparte registratie in 
Magister met code EL, 
tenzij de leerling 
vanwege RIVM thuis zit. 

- Leerling die door ziekte 
niet de online les kan 
volgen, wordt als ziek 
geregistreerd door de 
receptie.  

- Docent registreert de 
leerlingen in de klas als 
absent (AB) wanneer ze 
fysiek of online afwezig 
zijn. 

- Leerling die door ziekte 
niet de online les kan 
volgen, wordt als ziek 
geregistreerd door de 
receptie.  

- Docent registreert de 
leerlingen in de klas als 
absent (AB) wanneer ze 
online afwezig zijn. 

 

Scenario’s voor contacten van school met externen 
 - Waakzaam – zorgelijk 

(scenario 1) 
- *Ernstig – zeer ernstig 

(scenario 2) 
*Lockdown  
- (scenario 3) 

Excursies - Excursies gaan door, 
behalve als het naar 
oranje gebied is of als 
er overnachtingen in 
zitten 

- Excursies gaan niet 
door 

- Excursies gaan niet 
door 

Activiteiten met 
derden 

- Activiteiten met derden 
gaan door als 
begeleidende en 
ontvangende partij 
akkoord zijn en de 
RIVM-richtlijnen 
kunnen worden 
nageleefd 

- Activiteiten met derden 
gaan niet door, tenzij 
dat deze noodzakelijk 
zijn voor het doorgaan 
van het onderwijs  

- Alle activiteiten 
vervallen of worden op 
een alternatieve online 
wijze vorm gegeven 
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Werving nieuwe 
leerlingen en 
ouderavonden 

- Leerlingen en ouders 
zijn op school welkom, 
ouders op 1,5 m 
afstand en leerlingen 
zonder afstand 

- Alleen leerlingen zijn op 
school welkom, ouders 
krijgen alternatief 
online aangeboden 

- Leerlingen en ouders 
krijgen alleen online 
aanbod voor 
kennismaking en/of 
contact met school 

 


