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Corona update    vrijdag 15 mei 2020 
Voor leerlingen (cc: ouders) 
 
 

Beste leerling, 
 
We werken nu een kleine week met een andere dagindeling voor het onderwijs op afstand. 
Hopelijk ben je daar inmiddels aan gewend. Wij zijn in ieder geval blij met ieders inzet. Goed 
bezig! 
 

Middelbare scholen open vanaf 2 juni 
Alle middelbare scholen gaan, waarschijnlijk, dinsdag 2 juni weer open en dan kun je weer naar 
school. Het kabinet beslist dit uiterlijk woensdag 20 mei. Als de scholen weer open gaan, gelden er 
voorwaarden om veiligheid en hygiëne te garanderen.  
 
De coronamaatregelen van de overheid gelden uiteraard ook op middelbare scholen als die 
weer opengaan. De VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) heeft 
een voorlopig protocol 'Opstart vo' opgesteld voor alle middelbare scholen. Daarin staan 
voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd moeten worden. 
Uiteraard houdt het Lingecollege zich aan dat protocol. Het protocol kun je lezen op de site 
van de VO-Raad.  
 
Enquête over onderwijs na 2 juni 
We zijn nu aan het uitwerken hoe het onderwijs vanaf 2 juni eruit moet zien, zodat het 
voldoet aan het protocol ‘Opstart vo’. Ook willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan 
de wensen van leerlingen en ouders. Daarom ontvang je na het weekend een enquête 
waarin we je vragen naar je wensen en bijvoorbeeld waar jij je zorgen over maakt.  
Ook is er maandag 18 mei een online bijeenkomst met de klassenvertegenwoordigers en de 
leerlingenraad van het lyceum waarin zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden bij het 
heropenen van de school.  
 
Volgende week meer informatie 
Volgende week krijg je meer informatie over het onderwijs vanaf 2 juni. Ook krijg je dan een 
overzicht van de maatregelen die we nemen voor ieders veiligheid en  hygiëne.  
 
 

Ouderbijdrage wordt deels terugbetaald 
Voor ouders 
Dankzij uw vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij de leerlingen extra activiteiten en 
voorzieningen aanbieden. Door de coronamaatregelen gingen en gaan een deel van die 
extra activiteiten dit schooljaar niet door. Het geld voor de activiteiten die niet door zijn 
gegaan betalen we aan u terug.  
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.vo-raad.nl/artikelen/voorbereiding-op-heropening-vo-scholen
https://www.vo-raad.nl/artikelen/voorbereiding-op-heropening-vo-scholen
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Diploma-uitreiking krijgt andere vorm 
Voor de leerlingen die geslaagd zijn voor hun eindexamen is er ieder jaar een feestelijke 
diploma-uitreiking. De diploma-uitreiking van dit jaar ziet er anders uit dan andere jaren. 
Uiteraard maken we er ook dit jaar een feestelijk moment van. En waarschijnlijk gewoon op 
school. Maar wel op zo’n manier dat we voldoen aan de coronarichtlijnen van de overheid. 
Ben je geslaagd? Dan sturen we je snel meer informatie over de diploma-uitreiking.  
 
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam, 
 
 
 
Toine Schinkel 
Bestuurder 


