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Onderwerp : tweede bericht lockdown december 2020 
 

  

  

Geachte ouders en verzorgers, 
 
Gisteren stuurden we jullie een eerste bericht over de gang van zaken bij ons op school in de periode 
dat de scholen opnieuw gesloten zijn. Volgens de nu geldende coronamaatregelen, openen de scholen in 
het voortgezet onderwijs op 18 januari hun deuren weer voor fysiek onderwijs. Hieronder vinden jullie 
meer informatie over het onderwijs bij ons op school tot dat moment.  
  
Online onderwijs  
Vanaf morgen tot en met 15 januari geven we online les volgens het reguliere rooster zoals dat in 
Magister staat. Online lessen vragen een andere didactiek dan lessen op school. Daarom zijn de lessen 
ook anders ingericht. Vaak zal een gedeelte voor alle leerlingen zijn en een ander deel om leerlingen 
individueel of in groepjes te begeleiden. Bij dat tweede deel hoeven niet altijd alle leerlingen meer 
ingelogd te zijn. De docent geeft aan hoe de les is opgebouwd. Dit zorgt er ook voor dat leerlingen niet 
alle lessen volledig achter het scherm zullen zitten. Morgen en overmorgen staan vooral ook in het teken 
van (weer) wennen aan en oefenen met de techniek en de didactiek. Dat geldt voor leerlingen en 
docenten. We hebben verder de volgende praktische richtlijnen:  

• Aan het begin van de les en aan het einde van het klassikale lesdeel controleert de 
docent de aanwezigheid van leerlingen. Leerlingen hebben dan de camera aan.  

• De lessen beeldende vorming, sport&bewegen en drama komen te vervallen. Ook dit 
heeft als effect dat leerlingen minder lang achter een scherm hoeven te zitten.  

 
 
Absentie  
We blijven de absentie van leerling bijhouden. Dit helpt ons te monitoren hoe het met de leerlingen 
gaat. Daarom hebben we de volgende praktische richtlijnen:  

• Absentie kunnen ouders melden via absentie@lyceumelst.nl. We ontvangen liever geen 
meldingen via de telefoon.  

• Als er een leerling is waarbij een coronabesmetting wordt vastgesteld, lezen we dat 
graag via een mail naar absentie@lyceumelst.nl en naar de mentor.   
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LE-week  
De start van de LE-week verplaatsen we van woensdag 20 januari naar maandag 25 januari a.s. Zo is er 
een volledige week fysiek les voor de afname van de toetsen.  
  
Examenklassen  
Het kabinet heeft aangegeven dat de lessen voor de examenleerlingen fysiek op school doorgaan. Vanaf 
4 januari a.s. geven wij de leerling volgens het rooster in Magister op school les. We spreiden die lessen 
zoveel mogelijk over alle lokalen om drukte te voorkomen.  
  
Reizen en excursies  
Aan het begin van dit schooljaar hebben we alle reizen en excursies tot en met de Kerst 
geschrapt. Gezien de situatie plannen we voor dit schooljaar geen reizen en excursies meer.  
  
Bereikbaarheid en vragen  
De school blijft telefonisch bereikbaar met uitzondering van vrijdag 18 december. Vragen kunt u ook 
stellen via info@lyceumelst.nl en via de mentor van uw zoon of dochter.   
  
Tenslotte  
We wensen jullie succes bij het omgaan met de bijzondere omstandigheden. De beste wensen voor 2021. 
Het voelt gek om het jaar af te sluiten zonder eindejaarsactiviteiten zoals het galafeest en de 
kerstmarkt. We kijken uit naar het moment dat we weer met iedereen veilig op school samen kunnen 
leren en leven.   
  
Namens alle medewerkers van Lyceum Elst,  
  
 
drs. J. (Jan-Maarten) de Wit  
rector  
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