
Aan: ouders/verzorgers 

Van: schoolleiding Bataafs Lyceum 

Betreft: update situatie rond schoolsluiting 

Datum: 24 maart 2020 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Inmiddels ligt de eerste week van de schoolsluiting alweer achter ons. In het weekend daaraan 

voorafgaand zijn wij druk bezig geweest om de schoolsluiting voor te bereiden. Gezocht werd naar de 

meest ideale manier van lesgeven op afstand en nadat de keus voor ZOOM was gemaakt werd de 

installatie en de invoering hiervan voorbereid. 

Maandag 16 en dinsdag 17 maart zijn de collega’s in drie groepen op school geweest om te worden 

geïnformeerd. Dit hield o.a. in een toelichting van de schoolleiding, installatie van het programma op 

de laptop en een gebruikersinstructie.  

Leerlingen werden in de gelegenheid gesteld om nog wat spullen uit de kluisjes op te halen en waar 

men een device tekort kwam kon deze van school worden geleend.  

Woensdag 18 maart was het dan zo ver: de eerste lessen, onderwijs op afstand, volgens het normale 

lesrooster. Terugblikkend kunnen we zeggen dat dit, na een enkel opstartprobleem, goed verlopen is. 

Het programma ZOOM werkt prima en is eenvoudig in gebruik. Docenten wisselen onderling tips en 

trucs uit, waar men uitgebreid gebruik van maakt.  Gerit Jan de Wilde, docent informatica, is de 

kartrekker en is alle dagen beschikbaar om (natuurlijk digitaal) hulp te verlenen. Ook Roy Huiskes 

(muziek) speelt een belangrijke rol. Gisteren heeft er zelfs een webinar, verzorgd door Gerrit Jan en 

Roy, plaatsgevonden waarin de docenten terecht konden voor vragen en tips. Wat daarbij in 

positieve zin opviel, was hoeveel  kennis er bij veel collega’s inmiddels aanwezig is en hoe snel de 

nieuwe werkwijze is gaan wennen.  

Het is u wellicht ook niet ontgaan dat er om maandag om 8.00 werd gestart met een sessie om ter  

ondersteuning (en als afleiding) van dit afstandsonderwijs in beweging te komen onder leiding van 

Jasper Sinnema, docent lo. Niet alleen de leerlingen en docenten namen deel, maar soms ook hele 

gezinnen. Prachtig om te zien! 

Woensdag 18 maart kregen we van de VO-raad het bericht dat de scholen voor de examenklassen 

wel de schoolexamen moeten afnemen. Vooral van belang omdat het Centraal Eindexamen nog 

steeds volgens de planning zal plaats vinden in mei. 

De scholen kregen wel wat ruimte om het PTA bij te stellen. De teamleiders bovenbouw, Joanne 

Duijvestein en Jentina Ardesch, hebben dit snel opgepakt. Het PTA is opnieuw vastgesteld, 

instemming hiervoor gevraagd van de VMR, docenten bevraagd en geïnformeerd, toetsen laten 

drukken, leerlingen geïnformeerd en het toetsschema vastgesteld.  

Met behulp van de conciërges zijn de lokalen ingericht en wel dusdanig dat er tussen iedereen 1,5 

meter afstand is. Ook is geregeld dat na een toets de tafels en de deurklinken door de 

schoonmaakdienst goed worden gereinigd.  Maandag was de eerste dag en deze schoolexamens zijn 

goed verlopen. De toetsweek was gepand tot en met begin volgende week, maar gisteravond na de 

persconferentie met nieuwe maatregelen, kwam van de VO-raad de oproep om de schoolexamens 

tijdelijke op te schorten. Wij hebben daar gelijk gehoor aangegeven en examenleerlingen en hun 

ouders geïnformeerd. 

Wij verwachten vandaag van het ministerie van onderwijs meer informatie te ontvangen over de 

schoolexamens en het centraal eindexamen. De betrokken leerlingen en hun ouders informeren wij 

zodra bekend is hoe we verder moeten handelen.   



Terugblikkend kunnen we meer dan tevreden zijn. Zowel door onze leerlingen als door de andere 

leden van het gezin thuis wordt er prima meegewerkt om de lessen goed te laten verlopen. De 

docenten blijken zeer creatief te zijn en geven met plezier hun digitaal onderwijs. 

Al met al een sterk staaltje van snel aanpassen door iedereen. Wij kunnen met recht trots zijn op alle 

betrokkenen bij het Bataafs Lyceum. 

Hoe nu verder? 

Voorlopig blijft de school gesloten toten met 6 april. Of we daarna weer open kunnen is nog 

afwachten. Ook wachten we natuurlijk met spanning op berichtgeving van het CvtE over de 

eindexamens. Deze week en komende week gaan we met dezelfde energie door met 

afstandsonderwijs. We rekenen hierin op  dezelfde inzet van onze leerlingen. Alle vertrouwen daarin.  

Een punt van aandacht is het gebruik van de webcam; niet alle leerlingen hebben deze aanstaan 

tijdens de lessen. Docenten geven aan het erg prettig te vinden als dit wel het geval is; het lesgeven 

wordt anders te onpersoonlijk. We zouden het waarderen als u dit met uw zoon of dochter wilt 

bespreken 

Het was absoluut een sterk staaltje van de kant van onze leerlingen, van de docenten en thuis van u, 

ouders/verzorgers. Wij beseffen ons terdege dat het niet altijd eenvoudig is voor u om de kinderen 

de hele dag thuis te hebben. Het vraagt van u, wellicht ook als thuiswerkende ouder, veel energie en 

creativiteit.  Onze dank daarvoor en onze complimenten. 

Tot slot: Volgende week hoort u meer van ons over eventuele bijzonderheden en over nieuwe 

ontwikkelingen. Onderaan de brief treft u een bericht aan van het maatschappelijk werk. 

Wij wensen u alle goeds, let vooral op uw gezondheid. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

De schoolleiding van het Bataafs Lyceum, 

Joanne Duijvestein 

Jentina Ardesch 

Bas Smies 

Peter Bergambagt 

 

Vanuit het maatschappelijk werk bereikte ons het volgende bericht dat wij graag met u delen: 

Op dit moment zitten veel mensen thuis als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus. En 

dat kan best impact hebben. Voor u persoonlijk, maar mogelijk ook als ouder/verzorger. Mocht u 

vragen hebben, of behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u een beroep doen op mij. 

Vanuit Wijkracht ben ik als (schoolgericht) maatschappelijk werker verbonden aan de school van uw 

zoon/dochter. Contact opnemen kan momenteel via telefoon, app, mail of eventueel face time. 

Mochten ik even niet kunnen reageren, laat dan een berichtje achter zodat ik u zsm terug kan bellen 

Esther Ankoné, (School) Maatschappelijk werker, Wijkracht, Neptunusstraat 51,   

7557 XX , Hengelo. E mail: E.Ankone@wijkracht.nl. Telefoon: 088-9455722/06-34348449 

 



 

 

 


