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Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
  
Koning Winter regeert in het land en wordt nu bijna meer besproken dan corona. Hij gaat, met 
al zijn charmes en ongemakken, het toneel vlot verlaten. Corona blijft de komende tijd nog 
heel bepalend in wat we kunnen doen en moeten laten. Binnen de grenzen van de 
coronamaatregelen, werken we aan het doorgaan van onderwijs op onze school. 
  
We zien onze leerlingen en collega’s hard werken in de online lessen. Iedereen maakt veel uren 
achter de computer om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Dat wordt, 
naarmate het langer duurt, steeds zwaarder. We missen het contact met elkaar op school. Nu 
de periode van schoolsluiting langer lijkt te duren, komen er nieuwe vraagstukken op de 
agenda. Eén van die vraagstukken is hoe verder te gaan met het online onderwijs voor de niet-
examenleerlingen. Er is behoefte aan een andere opzet. Een opzet waarbij leerlingen en 
docenten korter achter het scherm zitten en meer gelegenheid hebben om hun werk zelf in te 
delen. Deze behoefte blijkt uit feedback die we gevraagd en gekregen hebben van ouders, 
leerlingen en docenten. 
 
We hebben op dit moment drie aanpassingen in voorbereiding die we nu alvast met jullie 
delen. Deze aanpassingen gaan in op maandag 1 maart a.s. De belangrijkste wijzigingen die we 
voorbereiden zijn: 

• Vanaf maandag 1 maart gaan we over op lessen van 30 minuten voor het online onderwijs 
en voor de examenleerlingen.  

• In de middag zijn er elke dag drie fLExuren van 13.30 tot 15.00 uur. Leerlingen kiezen dan 
zelf van welk vak ze een les willen volgen, of ze worden hiervoor uitgenodigd door de 
vakdocent. Dit biedt de gelegenheid voor meer maatwerk. 

• De ingelaste toetsweek, in ons vorige bericht aangekondigd voor de week van 1 maart, gaat 
niet door. 

  



 
 
 
Op 23 februari a.s. is er weer een persconferentie. Als er dan maatregelen worden 
aangekondigd waardoor we de plannen moeten aanpassen, hebben we daar nog tijd voor. Over 
eventuele aanpassingen berichten we jullie op 24 of 25 februari. De mentoren nemen de opzet 
na de vakantie door met hun leerlingen. 
 
Afgaande op berichten in de media, gaat het centraal schriftelijk examen door. Als de officiële 
berichtgeving bekend is, informeren we de examenkandidaten en hun ouders over wat dat voor 
hen betekent. 
 
Voor de inrichting van de rest van dit schooljaar hebben we naast de landelijke maatregelen 
twee uitgangspunten:  

• samen gezond de zomervakantie halen en  

• de overgang naar het volgend schooljaar zo organiseren, dat alle leerlingen in 
september op een goede plek zitten en voldoende voorbereid zijn om het nieuwe 
schooljaar te starten. 

  
Het blijft voor iedereen een uitdaging om telkens weer een weg te vinden in de veranderende 
omstandigheden. We zijn trots op hoe iedereen hiermee omgaat. Het is nu bijna vakantie; even 
een weekje rust en tijd om de batterij op te laden. Met vragen naar aanleiding van dit bericht, 
kunnen jullie terecht je mentor of teamleider. 
  
Namens de medewerkers van Lyceum Elst wens ik iedereen een fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Drs. J. (Jan-Maarten) de Wit 
rector 

  



 

 


