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Lyceum-update schoolsluiting  
    

Dinsdag 15 december 2020 

 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
We hebben je gistermiddag laten weten dat het Lingecollege vanaf woensdag voorlopig gesloten is 
voor onderwijs vanwege de landelijke lockdown. We hebben beloofd om je vandaag meer informatie 
te geven, die je in deze e-mail leest.   
 
School blijft open voor specifieke groepen 
Na de persconferentie van gisteravond werd duidelijk dat de scholen dicht zijn vanaf morgen tot en 
met zondag 17 januari 2021. We mogen wel open blijven voor specifieke groepen leerlingen. Zij gaan 
nog wel naar school voor bepaalde activiteiten, zoals praktijklessen en toetsen voor examenklassen. 
Het gaat om deze leerlingen: 

 Examenleerlingen 
 Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen op het beroepscollege of praktijkonderwijs 
 Voorexamenleerlingen die schoolexamens moeten doen 
 Leerlingen in een kwetsbare positie. Het is aan de school om af te wegen om welke 

leerlingen dit zijn.  
 Nieuwkomersleerlingen (dit zijn leerlingen van ISK) 

 
Verderop in dit bericht lees je meer over wat dit voor jou betekent.  
 

ISK-leerlingen 
ISK-leerlingen volgen deze week de lessen volgens rooster op school. Voor de periode na de 
kerstvakantie worden nadere afspraken gemaakt.  
 
Examenleerlingen 
Examenleerlingen krijgen fysiek onderwijs. Dit gaat in per 4 januari 2021. Op 16 en 17 december 
hebben de examenleerlingen online les volgens rooster. Dit geldt voor alle vakken, behalve het vak 
LO. Deze lessen gaan niet door.  
De geplande herkansingen en inhaaltoetsen voor deze week gaan niet door. Deze worden gepland 
op de woensdag en donderdag na de kerstvakantie, volgens hetzelfde schema zoals nu voorlag. De 
toetsweek gaat volgens planning door.  
 
Leerlingen klas 1 t/m 4 havo en 1 t/m 5 vwo 
Alle leerlingen hebben vanaf 16 december 2020 online onderwijs volgens rooster. Dit geldt voor alle 
vakken, behalve het vak LO. Deze lessen gaan niet door. 
Wat moet je nog meer weten om goed deel te nemen aan de online lessen? 

 De lessen worden gegeven via Teams. Weet je niet hoe je kunt deelnemen? Vraag het dan 
aan je mentor. 

 Je huiswerkopdrachten staan in Magister. 
 Aanvullende informatie vind je in Magister.me.  
 Toetsen van het PTO vervallen. 
 Geplande PTA-toetsen (schoolexamentoetsen) worden nog nader bekeken en 

bekendgemaakt. 
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Keuze-uren 
De keuze-uren vormen een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. Dit betekent dat ook deze uren 
onderdeel blijven van het rooster en dus online worden aangeboden. We hebben technisch nog wel 
wat te organiseren. Voor de komende twee dagen geldt het volgende: 

 Via de chatfunctie in Teams kun je contact opnemen met je docent om vragen te stellen, 
uitleg te vragen, etc.  

 De docent kan jou tijdens deze uren bereiken via Teams. Hij kan je uitnodigen voor 
aanvullende instructie, ondersteuning, coaching, etc. Alle ingeroosterde docenten op de 
keuze-uren zijn dus beschikbaar. 

Zodra we dit anders hebben opgezet, ontvang je daarover bericht.  
 
Online lessen 
Online lessen worden gegeven via Teams. Daarvoor heb je een smartphone, tablet of laptop/pc met 
internetverbinding nodig. Lukt het je (technisch) niet om de lessen online te volgen? Neem dan even 
contact op met je mentor.  
Net zoals bij een fysieke les ben je ook aanwezig bij een online les. Ben je ziek, dan melden je ouders 
je via de gebruikelijke procedure af. Het niet online verschijnen in de les zonder afmelding wordt dus 
ook gezien als een ongeoorloofde afwezigheid.  
 
Afsluiting kalenderjaar met leerlingen 
Vrijdag 18 december sluit je samen met je mentorklas en je mentor het kalenderjaar 2020 online af. 
Het tijdstip waarop dit gebeurt is van 10.00 tot 11.00 uur.  

Noodopvang leerlingen 
Voor ouders/verzorgers: heeft u opvang voor uw kind nodig en lukt het echt niet om dat te regelen? 
In noodgevallen kunt u contact met ons opnemen. Dan bekijken we samen met u hoe we u kunnen 
helpen. U bereikt ons via lyceum@lingecollege.nl. Zet in uw e-mail de naam van uw kind, op welke 
locatie hij/zij les krijgt en in welke klas uw kind zit.  
 
Tot slot 
We wensen je alvast een fijne kerstvakantie, ondanks de moeilijke omstandigheden. Fijne 
feestdagen en een mooi 2021 in goede gezondheid voor jou en je naasten.   
 
Namens de schoolleiding, 
 
Peter Schaap, 
directeur Lingecollege lyceum 

 
 


