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Corona update    dinsdag 21 april 2020 
Voor leerlingen (cc: ouders) 
 
 

Beste leerling, 
 

Lingecollege blijft gesloten 
Alle middelbare scholen in Nederland blijven in ieder geval gesloten tot en met 1 juni. Dat heeft de 
overheid vanavond bekendgemaakt. Dat betekent dat het Lingecollege na de meivakantie (die duurt 
van woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei) verder gaat met onderwijs op afstand.  
 
We werken er hard aan om het onderwijs op afstand steeds te verbeteren. We merken dat 
de huidige lesroosters daar niet goed bij passen. Daarom passen we kort na de meivakantie 
de roosters aan.  
 
De eerste schooldag na de meivakantie is op woensdag 6 mei. Die week (woensdag 6, 
donderdag 7 en vrijdag 8 mei) heb je nog les of examentoetsen volgens je huidige rooster. 
Dat rooster vind je nu al in Magister. Vanaf maandag 11 mei krijg je les volgens een 
aangepast rooster. Dat aangepaste rooster ontvang je na woensdag 6 mei en voor 
maandag 11 mei.  
 
Voor nu wensen we je een fijne vakantie! 
 
 

Complimenten voor ouders van gemeente Tiel 
Wethouder Marcel Melissen van de gemeente Tiel heeft ouders, leraren en pedagogisch 
medewerkers een groot compliment gemaakt in een brief die op de site van de gemeente 
Tiel is gepubliceerd. Deze complimenten geven we graag door aan je ouders. En uiteraard 
sluit het Lingecollege zich aan bij de inhoud van de brief. 
 
 

Tips voor begeleiding van onderwijs thuis 
Voor ouders 
Uw kind volgt nu al een aantal weken thuis les. Dat vraagt ook van u een behoorlijke 
inspanning. Het begeleiden van onderwijs op afstand is niet altijd eenvoudig. Op 
lesopafstand.nl vindt u handige tips die u hiermee kunnen helpen.  
 
 

Dit voorjaar geen tevredenheidsonderzoeken 
Het leerlingtevredenheidonderzoek (LTO) en het oudertevredenheidonderzoek (OTO) wordt 
in een normale situatie in het voorjaar gehouden. Dit voorjaar voeren we geen LTO en OTO 
uit vanwege de coronacrisis.  
 
 
 
 

https://www.tiel.nl/compliment-voor-ouders-leraren-en-pedagogisch-medewerkers
https://ouders.lesopafstand.nl/?utm_source=www&utm_medium=cta&utm_campaign=lesopafstand
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Bouw lyceum van start 
Goed nieuws! Gelukkig kunnen de bouwwerkzaamheden voor lyceum nog steeds gewoon 
doorgaan, ondanks de corona-maatregelen. De sloop is inmiddels afgerond. Nu is het tijd 
om te starten met de opbouw. Een deel van het lyceum wordt volledig nieuw gebouwd. 
Een ander deel wordt drastisch verbouwd.  
 
Het vernieuwde gebouw krijgt frisse gevels en veel lichtinval. De lokalen krijgen een open 
en ruim karakter. Leerpleinen, een plek waar leerlingen met klasgenoten en docenten 
kunnen (samen)werken, zijn ruim van opzet. Ook krijgt het gebouw een goede 
klimaatbeheersing. En het wordt duurzaam: gasloos met warmtepompen, voorzien van 
zonnepanelen en BENG (bijna energieneutraal gebouw). 
 
 
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam, 
 
 
 
Toine Schinkel 
Bestuurder 


