
 

 

15 december 2020 

 

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

Betreft: invulling onderwijs t/m 15 januari 2021 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Gisterenavond is aangekondigd dat de scholen in de periode 16-12-2020 t/m 15-1-2021 grotendeels 

online onderwijs zullen gaan verzorgen in verband met de landelijke maatregelen om verspreiding 

van het corona-virus tegen te gaan. Opnieuw een bijzondere situatie, waar we allemaal zo goed 

mogelijk mee om moeten zien te gaan.  

Vanuit de VO-raad hebben wij op dit moment de volgende informatie: 

• In principe wordt er in de periode van 16-12-2020 t/m 15-1-2021 online onderwijs gegeven 

• Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijft de school open 

• De scholen blijven eveneens open voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in een 

vitaal beroep 

• De schoolexamens van leerlingen in de (voor)examenklassen kunnen doorgaan 

Een meer gedetailleerde uitwerking van deze uitgangspunten moet landelijk nog plaatsvinden. Wij 

verwachten op donderdag 17 december in detail te kunnen meedelen wat de nieuwe maatregelen 

concreet zullen betekenen voor de lessen en de toetsing. Voor de resterende lesdagen tot aan de 

Kerstvakantie geldt het volgende: 

• Alle lessen op woensdag 16 december en donderdag 17 december vinden online plaats. Dit 

geldt ook voor de examenklassen.  

• De op donderdag 17 december geplande inhaaltoetsen voor de bovenbouw (onderdeel 

schoolexamen) gaan door. De inhaaltoetsen voor de onderbouw worden uitgesteld.  

• De Kerstactiviteit van vrijdag 18 december krijgt een online invulling in de mentorgroepen. 

Jullie ontvangen donderdag uitvoeriger informatie van ons over de invulling van de periode na de 

Kerstvakantie. Hieronder alvast een aantal praktische punten in verband met het omschakelen naar 

online onderwijs. 

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 

Wiko Veenvliet                directeur, w.veenvliet@osghengelo.nl 

 



 

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 donderdag 17 december, 11:00 uur kenbaar gemaakt worden door een mail te sturen 

aan de betreffende teamleider. 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 vitale beroepen en leerlingen uit kwetsbare groepen 

De overheid heeft de scholen verzocht om opvang te bieden voor leerlingen in een kwetsbare positie 

en voor leerlingen met ouders in de zogenaamde vitale beroepen. Wij horen graag uiterlijk 

donderdag 17 december, 11:00 uur voor welke leerlingen deze opvang noodzakelijk is. Dit kan 

worden aangegeven bij de betreffende teamleider.  

 

Steunlessen en modules 

De steunlessen voor de onderbouw worden, net zoals in de bovenbouw, facultatief: deelname is dus 

vrijwillig. De modules in onder- en bovenbouw komen te vervallen tot de school weer open gaat. 

 

Onderwijs op afstand 

De invulling van het online onderwijs zal op dezelfde manier plaatsvinden als vorig schooljaar. 

Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje:  

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

ZOOM gegeven. Dat geldt ook voor de praktijkvakken, met uitzondering van LO. 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. In de 

onderbouw zijn de links op Moobl te vinden.  

• Actieve deelname aan alle digitale lessen in je rooster is verplicht; om de lessen zo interactief 

mogelijk te kunnen houden willen we je dringend verzoeken de camera aan te zetten. 

• Natuurlijk houd je je huiswerk bij; houd dit goed in de gaten via Magister. We gaan ervan uit 

dat je 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 ’s morgens ziekmelden op: 074-2913328.  

• 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.  

Bereikbaarheid en vragen 

De school blijft op de reguliere tijden 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.  


