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

 
Het kabinet heeft dinsdag besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie weken. De 
introductie van de ‘Britse variant’ van het virus in Nederland en de onduidelijkheid over welke impact 
deze zal hebben, heeft geleid tot verdere aanscherping van de coronaregels. Met dit bericht willen we u 
bijpraten over hoe we hier op onze school mee omgaan. 
 
Anderhalve meter 
Voor het voortgezet onderwijs betekenen de afgekondigde regels dat leerlingen tot minimaal 7 februari 
online les krijgen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de leerlingen in de examenklassen en 
leerlingen in voorexamenklassen (alleen) voor het maken van schoolexamens. Voor leerlingen die in het 
schoolgebouw zijn, geldt vanaf nu dat ze ook op school onderling anderhalve meter afstand moeten 
houden. Om deze reden hebben we met ingang van gisteren voor alle grote lesgroepen 2 lokalen 
ingeroosterd. De wijze waarop de verdeling gemaakt wordt, is aan de vakdocent, zodat deze rekening 
kan houden met bijvoorbeeld verschillende leerbehoeften van leerlingen. In de aula zijn de zitplaatsen 
zo ingericht dat de leerlingen anderhalve meter afstand tot elkaar houden.  
 
We vragen iedereen volop aandacht te hebben voor het naleven van de coronamaatregelen. Houd op 
school dus altijd anderhalve meter afstand, laat je bij klachten testen en blijf thuis. Draag een 
mondkapje als je niet zit te eten of in de klas zit. Alle medewerkers die op school zijn, houden in de 
gaten of leerlingen zich aan de regels houden, maar we rekenen er ook op dat iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt. 
  
Schoolexamens 
De schoolexamens voor de examenklassen en de voorexamenklassen die gepland waren voor de week van 
25 januari, de verplaatste LE-week, gaan door. De afname vindt plaats met het in acht nemen van de 
anderhalve meter afstand. Hiervoor wordt momenteel een aangepast rooster gemaakt. Uitgangspunt 
hierbij is dat er, waar mogelijk, niet geschoven zal worden met dagen waarop toetsen gepland stonden. 
Dit doen we om de voorbereiding van leerlingen zo min mogelijk te verstoren. Afnametijden kunnen wel 
aangepast worden. 
  
  



 
Online les 
Alle niet-examenleerlingen krijgen online onderwijs. Hierover hebben we jullie ook bericht in de week 
voor de kerstvakantie. We zien dat de opstart in deze tweede lockdownperiode wat soepeler is gegaan 
dan in de eerste. We constateren dat er verschillen zijn tussen vakken, docenten en leerlingen. Gezien 
de uiteenlopende aard van de vakken, de opleidingen en de leerjaren verschilt ook de inhoud van de 
lessen. Een paar basisafspraken gelden in alle gevallen: 

• In elke les is een klassikaal deel.  

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

• We houden ook de absentie van leerlingen bij.  
Als een leerling ziek is en als een leerling weer beter is, vragen we ouders een bericht te sturen naar 
absentie@lyceumelst.nl. 
  
Toetsen 
Door de verlenging van de lockdown kunnen de toetsen niet doorgaan zoals gepland. Toch is het 
belangrijk dat de leerlingen, hun docenten en ouders een beeld krijgen van de voortgang van het 
leerproces. In de week van 25 januari kunnen de leerlingen online toetsen krijgen. Deze toetsen hebben 
de weging 0, 1 of 2 in het voortschrijdend gemiddelde dat het rapportcijfer vormt. De weging 4 
gebruiken we niet. De vakdocent vertelt de leerlingen wat ze voor de toets moeten kennen en kunnen en 
hoe de toets eruit ziet.  
Mocht de lockdown volgens planning na 7 februari afgelopen zijn, zijn we voornemens om in de week van 
1 maart de grote toetsen met weging 4 af te nemen. We hebben leerlingen daar dan goed op kunnen 
voorbereiden.  
 
Maatschappelijke stage 
Dit schooljaar kunnen we door de coronamaatregelen geen maatschappelijke stages laten doen door 
leerlingen. Om die reden is de maatschappelijke stage dit schooljaar ook geschrapt uit de 
overgangsnormen. 
  
Betere tijden 
Voor iedereen is het op dit moment zoeken naar de lichtpuntjes. We hopen allemaal dat de ‘Britse 
variant’ niet leidt tot snelle verdere verspreiding van het virus. Met het zetten van de eerste vaccinaties 
gloort er hoop aan de horizon en kunnen we uitzien naar betere tijden. Op dit moment is het nog 
doorbijten met z’n allen. We wensen iedereen daarbij succes. 
  
Bereikbaarheid en vragen 
Vragen kunt u ook stellen via de mentor van uw zoon of dochter, de teamleider of via info@lyceumelst.nl 
  
  
Namens alle medewerkers van Lyceum Elst, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. J (Jan-Maarten) de Wit 
rector 
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