
                                                                                                                                                       
 

Hengelo, 2 oktober 2020  

  

Betreft: Coronabesmettingen op Het Bataafs Lyceum / mondkapjes 

  

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),  

  

We hebben vandaag te horen gekregen dat er drie leerlingen uit vwo 4 en 6 van het Bataafs Lyceum 

positief getest zijn op Corona. Na consultatie van de GGD hebben we in betreffende leerjaren maatregelen 

getroffen. Betrokken ouder(s), verzorger(s) en leerlingen uit die leerjaren worden daar separaat over 

geïnformeerd.  

 

Deze situatie heeft in komende week beperkte gevolgen voor het onderwijs. De leerlingen van vwo 6 

krijgen maandag 5 oktober digitaal les. Vanaf dinsdag 6 oktober zullen zij weer les krijgen op school. Het 

onderwijs aan alle andere leerlingen gaat volgende week in de normale vorm door. 

 

Daarnaast hebben kabinet en de VO-raad besloten dat er vanaf maandag 5 oktober het dringende advies 

gegeven wordt om mondkapjes te dragen in scholen. In overleg met de medezeggenschap van de stichting 

OSG Hengelo is afgesproken dat vanaf a.s. maandag het mondkapje gedragen moet worden binnen de 

scholen, hieronder valt Het Bataafs Lyceum uiteraard ook. Dezelfde afspraak is gemaakt op de andere VO-

scholen in Hengelo. 

Hierdoor geldt vanaf maandag 5 oktober het volgende:  

- alle leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje bij het betreden van en verplaatsen binnen de 

school en de aula. 

- in het klaslokaal tijdens het onderwijs, wanneer leerlingen zitten, geldt deze afspraak niet. 

- in de pauze tijdens het eten, wanneer leerlingen zitten, geldt deze afspraak niet. 

- bij praktijklessen, waarbij de 1,5 m afstand tot leerlingen niet (altijd) gehouden kan worden, dragen 

leerlingen het mondkapje in de klassensituatie. 

Ik verzoek leerlingen dan ook om vanaf a.s. maandag met (eigen) mondkapje naar school te komen. 

 

Wie aanvullende vragen heeft over Corona kan contact opnemen met de GGD Twente via het 

telefoonnummer 053-4876840. 

 

Bij voorbaat wil ik mijn dank uitspreken voor de medewerking aan en begrip voor bovenstaande situatie 

en maatregelen. In het belang van de gezondheid van ons allen en de borging van de continuïteit van ons 

onderwijs op langere termijn doen we nu wat nodig is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de schoolleiding van Het Bataafs Lyceum, 

W. (Wiko) Veenvliet (directeur) 


