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Datum : 26 februari 2021 

Ons kenmerk : SB/COR/gkx 

Onderwerp : aanvullende informatie openstelling 1 maart 

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

Vanaf maandag 1 maart starten we weer op school. Jullie hebben gisteren een uitgebreide nieuwsbrief 
hierover ontvangen. Als het goed is zien alle leerlingen nu in hun agenda van volgende week in Magister of ze 
in groep A (het camerasymbool) zitten of in groep Z (zonder camerasymbool). Groep Z heeft komende 
maandag, woensdag en vrijdag les, groep A op dinsdag en donderdag. De week erna is het andersom. Op 
maandag en dinsdag starten we om 9.00 uur met de bijeenkomst met de mentor. Dit is de lokaalverdeling: 

 

Onderbouw ma 1-3 di 2-3  Bovenbouw ma 1-3 di 2-3 

1GY1 202 202  4H1 403 403 

1GY2 210 210  4H2 3T5 3T5 

1AH1 3T2 3T2  4H3 101 101 

1AH2 207 207        

1AH3 103 103  5H1 3T4 3T4 

1AH4 106 106  5H2 203 203 

1H1 107 107  5H3 2T1 2T1 

1H2 108 108        

       4V1 007 007 

2G1 2T2 2T2  4V2 3T7 3T7 

2G2 2T3 2T3  4V3 001 001 

2A1 2T4 2T4        

2A2 104 104  5V1 102 102 

2A3 3T6 3T6  5V2 3T3 3T3 

2A4 5T3 5T3  5V3 3T1 3T1 

2H1 2T6 2T6  5V4 003 003 

2H2 2T5 2T5  5V5 105 105 

2H3 2T7 2T7        

2H4 205 205  6V1 401 401 

      
 

6V2 402 402 

3G1 204 204  6V3 004 004 

3GA1 201 201  6V4 002 002 

3A1 206 206     

3A2 209 209     

3A3 208 208     

3H1 005 005     

3H2 006 006     
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We vragen de leerlingen om aan het begin van de dag op tijd, maar niet te vroeg, op school te komen (5 min 
van te voren). Dit om drukte in de hal en aula te voorkomen. De leerlingen kunnen dan meteen naar het lokaal 
lopen. Daarnaast geldt: 

 Leerlingen uit klas 1 en 2 stallen hun fiets bij de mediatheek en gebruiken deze ingang. 

 Leerlingen uit klas 3 en hoger gebruiken de fietsenstalling en de hoofdingang. 

 

Voor de onderbouw geldt dat we de klassen niet mengen en er daarom een aantal lessen online worden 
gegeven of stoppen. Om de leerlingen die les hebben op school de gelegenheid te geven naar huis te fietsen, 
zijn deze lessen één uur later. 

 Cambridge: blijft online (voor klas 3 op maandag het 1ste uur wordt nog een oplossing gezocht). 

 Ondersteuningslessen: blijven online, met uitzondering van de huiswerkklas. De HWK stopt. 

 Schaken: stopt.  

 

De lessen LO worden vanaf volgende week ook weer grotendeels opgepakt. Deze lessen zullen buiten 
plaatsvinden, op 1,5 meter, op het veld bij onze locatie Olympia, sportpark Strijp. De LO sectie zal nog 
communiceren onder welke (weers)omstandigheden de lessen buiten eventueel niet door zullen gaan.  

 De lessen van dhr. Beishuizen gaan deels nog niet door, behalve 2A3, 2H4, 4H2, 5V en 5H, deze 
worden door collega’s overgenomen. We zijn nog op zoek naar vervanging voor zijn overige lessen. 

 De lessen van 6V gaan niet door, dit zijn enkele uren en dat is niet te realiseren op een externe locatie. 

 Voor de brugklassers geldt dat de docent meefietst naar de externe locatie, omdat zij hier nog niet 
eerder gesport hebben. Voor de overige klassen geldt dat zij na de les zo snel mogelijk zelfstandig naar 
sportpark Strijp (Rijstenweg 1, Eindhoven) fietsen.  

 De leerlingen kunnen gebruik maken van de kleedruimtes ter plaatse. 

 

In de bovenbouw kan het de eerste twee weken voorkomen dat de verdeling van leerlingen ongunstig uitvalt 
en de groep niet past in het toegewezen lokaal. Er zullen dan een paar leerlingen naar computerlokaal 101 
gestuurd worden om daar de online les te volgen. De docenten geven deze knelpunten door, zodat we op 
zoek kunnen naar een geschikte oplossing, zoals: 

 Een groter lokaal. 

 Leerlingen verschuiven van groep A naar Z of andersom. 

 Koppels maken van twee leerlingen (bijvoorbeeld vrienden) die hierdoor geen afstand van elkaar 
hoeven te houden. 

 

We kijken ernaar uit om de leerlingen weer op school te zien.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 

 

 


