
 

 

16 maart 2020 

 

Aan: alle leerlingen van het Bataafs Lyceum en hun ouders/verzorgers 

Betreft: invulling onderwijs t/m 6 april 2020 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Zoals jullie inmiddels weten zal de school t/m 6 april 2020 gesloten zijn in verband met de landelijke 

maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Een bijzondere situatie, waar we 

allemaal zo goed mogelijk mee om moeten zien te gaan. Middels deze brief willen we jullie 

informeren over hoe we het onderwijs gaan organiseren in de komende weken. We hebben, 

vooruitlopend op de bekendmaking vanuit het ministerie, al veel werk verzet om alles zo goed 

mogelijk door te kunnen laten lopen. Het kan natuurlijk zijn dat er op grond van aanvullende 

informatie zaken zullen wijzigen. Dit is momenteel met name het geval voor de examenklassen; wij 

zijn in afwachting van nadere informatie over de landelijke organisatie van de eindexamens en de 

afronding van de schoolexamens. De verwachting is dat deze informatie in de loop van deze week 

beschikbaar zal komen. Aansluitend zullen we alle examenleerlingen informeren.  

We hopen dat we met elkaar, ondanks deze bijzondere en ook zorgwekkende omstandigheden, het 

schoolleven zo goed mogelijk door kunnen laten lopen. Pas goed op jezelf en elkaar.  

Vriendelijke groeten, 

Jentina Ardesch   teamleider havo bovenbouw, j.ardesch@osghengelo.nl 

Joanne Duijvestijn  teamleider vwo bovenbouw, j.duijvestijn@osghengelo.nl 

Bas Smies   teamleider onderbouw, b.smies@osghengelo.nl 

Peter Bergambagt  directeur ad-interim, p.bergambagt@osghengelo.nl 

 

Onderwijs op afstand 

Met ingang van woensdag 18 maart zullen de lessen digitaal worden gegeven met behulp van de app 

ZOOM. Bij deze brief gevoegd vinden jullie een instructie over het downloaden en gebruik van deze 

app. De volgende zaken zijn van belang: 

• We houden de reguliere lestijden aan. Alle lessen die in je Magisterrooster staan, worden via 

ZOOM gegeven. Dat geldt ook voor de praktijkvakken. Als docenten verhinderd zijn wegens 

ziekte of omstandigheden wordt de les uit het rooster gehaald.  

• Voor elke te volgen les vind je als huiswerk in Magister een link naar een ZOOM-sessie. Je 

bent verplicht om aan elke sessie deel te nemen. 

• Actieve deelname aan alle digitale lessen in je rooster is verplicht. Dat geldt ook voor het 

maken van huiswerk als dit door de docent wordt opgegeven; houd dit goed in de gaten via 

Magister. We gaan ervan uit dat je op deze manier bij bent met de lesstof als de school weer 

open gaat.  



 

• Vragen aan je docent buiten de ZOOM-lessen kun je stellen via Magister-berichten. Houd 

Magister-berichten ook goed in de gaten i.v.m. informatie van school of van je docenten.  

• Als je in verband met ziekte of omstandigheden niet aan de lessen kunt deelnemen dan 

moeten je ouders je tussen 9 en 12 ziekmelden op: 074-2913328. Als er onverhoopt sprake is 

van besmetting met het corona-virus moet dit expliciet vermeld worden. 

• Voor alle niet-examenklassen geldt dat alle toetsen worden uitgesteld tot na 10 april; meer 

informatie volgt. De toetsweek van volgende week gaat niet door en wordt een reguliere 

lesweek.  

• Voor de examenklassen geldt dat beslissingen over de afronding van het schoolexamen pas 

genomen kunnen worden als meer bekend is over de landelijke organisatie van de 

eindexamens. Informatie volgt zo snel mogelijk. Vanaf woensdag gaan de mondelinge 

examens door zoals gepland, m.u.v. Nederlands (havo en vwo) en vwo Engels (mondelingen 

havo Engels gaan wel door). De mondelingen die doorgaan worden afgenomen via ZOOM. 

Over Nederlands en vwo Engels volgt zo snel mogelijk nadere informatie.  

• Steunlessen en de BL-Xtra modules komen te vervallen tot de school weer open gaat. 

• We gaan ervan uit dat iedereen op een goede manier omgaat met deze bijzondere situatie. 

Ook bij online lessen gelden de normale regels rond privacy. We willen nadrukkelijk 

aangeven dat het niet is toegestaan om opnames van online lessen te maken en/of te 

verspreiden.  

 

Beschikking over devices 

Wij gaan ervan uit dat de meeste leerlingen beschikken over een device (laptop, tablet, mobiele 

telefoon) waarmee ze van de ZOOM-app gebruik kunnen maken. Als dit niet het geval is dan kan dit 

tot uiterlijk dinsdag 17 maart, 11:00 uur kenbaar gemaakt worden door een mail te sturen aan dhr. P. 

Bergambagt, vestigingsdirecteur: p.bergambagt@osghengelo.nl. School heeft een beperkt aantal 

devices voor uitleen beschikbaar. Na inventarisatie van de verzoeken volgt nader bericht over het 

afhalen hiervan.  

Opvang leerlingen ouders met cruciale beroepen 

De overheid heeft de scholen verzocht om opvang te bieden voor leerlingen met ouders in de 

zogenaamde cruciale beroepen. Een overzicht van de beroepen is te vinden op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Wij horen graag uiterlijk dinsdag 17 maart, 11:00 uur voor welke leerlingen deze opvang noodzakelijk 

is. Dit kan worden aangegeven middels een mail aan dhr. P. Bergambagt, vestigingsdirecteur: 

p.bergambagt@osghengelo.nl.  

 

Leeghalen kluisjes 

Leerlingen die voor het onderwijs noodzakelijke spullen in hun kluisje hebben liggen, kunnen deze op 

dinsdag 17 maart volgens het onderstaande schema op school afhalen: 

• Leerjaar 1: 12:00 – 12:30 uur  

• Leerjaar 2: 12:30 – 13:00 uur 

• Leerjaar 3: 13:00 – 13:30 uur 

• Leerjaar 4: 13:30 – 14:00 uur 

• Leerjaar 5: 14:00 – 14:30 uur 

• Leerjaar 6: 14:30 – 15:00 uur 
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SVP alleen komen als dit noodzakelijk is en na het leeghalen van je kluisje zo snel mogelijk weer naar 

huis gaan.  

Reizen en excursies 

Alle reizen en excursies in de maanden maart en april zijn of worden geannuleerd. De 

reisorganisatoren overleggen met de betrokken externe partijen over de verdere afhandeling (o.a. 

financiën). Beslissingen over het eventueel verplaatsen van reizen worden op een later moment 

genomen. Binnen OSG Hengelo is afgesproken dat de kosten voor rekening van de scholen komen. 

Dit betekent dat ouders hun geld teruggestort krijgen als een al betaalde reis of excursie niet 

verplaatst kan worden. De afhandeling hiervan kan enige tijd vergen.  

Bereikbaarheid en vragen 

De school is alle schooldagen van 9:00 – 12:00 uur telefonisch bereikbaar. Met vragen over de 

organisatie van het onderwijs voor uw kind kunt u, via de mail, terecht bij de betreffende teamleider. 

Alle informatie m.b.t. deze situatie zal op onze website geplaatst worden. Als wij veel dezelfde 

vragen krijgen dan zullen we de antwoorden opnemen in een FAQ sectie.  

 

 

 


