
 

17 december 2020 

 

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

Betreft: vervolg informatie gedeeltelijke schoolsluiting 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

In onze brief van 14 december hebben we jullie in grote lijnen geïnformeerd over de aanpassingen in 

onderwijs en toetsing als gevolg van de landelijke corona-maatregelen. Inmiddels is er vanuit de VO-

raad aanvullende informatie gekomen, op basis waarvan we de verdere details hebben kunnen 

invullen. Hieronder zetten we alles puntsgewijs op een rijtje: 

Onderbouw 

• Alle lessen in de onderbouw vinden tot en met 15 januari online plaats via ZOOM. De LO 

lessen vervallen. Er worden in deze periode geen toetsen op school afgenomen; dat geldt 

ook voor inhaaltoetsen. Al ingeplande toetsen worden verplaatst of eventueel online 

afgenomen. Houd het toetsrooster op de website in de gaten (leerjaar 1 en 2). De toetsweek 

voor leerjaar 3 wordt een week uitgesteld en vindt nu plaats van 25 t/m 29 januari. Het 

rooster is inmiddels te vinden op de website.  

 

• De kerstactiviteit van 18 december vindt online plaats. School is op deze dag gesloten. De 

teamleiders zijn via de mail bereikbaar voor eventuele vragen.  

 

• De BL-Xtra modules komen t/m 15 januari te vervallen. De steunlessen van leerjaren 1 en 2 

worden online gegeven; deelname is vrijwillig. Het ondersteuningsprogramma van Gradua 

gaat door op school. De reguliere huiswerkbegeleiding van Gradua vindt in principe online 

plaats. Op aangeven van Gradua maken we voor enkele leerlingen een uitzondering.  

 

• Op 5 januari zijn er geen lessen in verband met een al eerder geplande ontwikkeldag voor 

het docententeam. De leerlingen werken op deze dag thuis aan opdrachten; deze worden 

door de docenten als huiswerk in Magister gezet.  

Bovenbouw, voorexamenklassen: havo 4, vwo 4, vwo 5 

• Alle lessen vinden tot en met 15 januari online plaats via ZOOM. De LO lessen vervallen. Er 

mogen op school toetsen worden afgenomen. De inhaaltoetsen op donderdagmiddag gaan 

door zoals gepland. Al ingeplande kennistoetsen, presentaties e.d. worden waar mogelijk 

verplaatst naar de periode vanaf 18 januari. Het kan echter zijn dat je in de periode t/m 15 

januari voor een toets naar school moet komen. In dat geval hoor je dat via je docent. Indien 

nodig kun je het lesuur voor en na de toets gebruiken als reistijd. De toetsweek wordt een 

week uitgesteld en vindt nu plaats vanaf 25 januari. Het rooster is inmiddels te vinden op de 

website.  



• De kerstactiviteit van 18 december vindt online plaats. School is op deze dag gesloten. De 

teamleiders zijn via de mail bereikbaar voor vragen.  

 

• De modules komen t/m 15 januari te vervallen. De steunlessen gaan online door (deelname 

op vrijwillige basis). Het ondersteuningsprogramma van Gradua gaat door op school. De 

reguliere huiswerkbegeleiding van Gradua vindt in principe online plaats. Op aangeven van  

Gradua maken we voor enkele leerlingen een uitzondering.  

 

• Op 5 januari zijn er geen lessen in verband met een al eerder geplande ontwikkeldag voor 

het docententeam. De leerlingen werken op deze dag thuis aan opdrachten; deze worden 

door de docenten als huiswerk in Magister gezet.  

Bovenbouw, examenklassen: havo 5, vwo 6 

• Vanaf 4 januari worden alle lessen op school gegeven. De toetsweek gaat door zoals gepland; 

deze wordt dus niet uitgesteld, zoals in de overige leerjaren wel gebeurt. Ook eventuele KT’s, 

presentaties en inhaaltoetsen gaan door zoals gepland.  

 

• De kerstactiviteit van 18 december vindt online plaats. School is op deze dag gesloten. De 

teamleiders zijn via de mail bereikbaar voor vragen.  

 

• Sportoriëntatie en de modules komen in deze periode te vervallen. De steunlessen gaan 

online door (deelname op vrijwillige basis), maar zijn eventueel vanuit school te volgen. De 

reguliere huiswerkbegeleiding van Gradua vindt in principe online plaats. Op aangeven van 

Gradua maken we voor enkele leerlingen een uitzondering.  

 

• Op 5 januari zijn er geen lessen in verband met een al eerder geplande ontwikkeldag voor 

het docententeam. De leerlingen werken op deze dag thuis aan opdrachten; deze worden 

door de docenten als huiswerk in Magister gezet.  

 

• Gisteren heeft het ministerie van OCW bekend gemaakt welke aanpassingen er plaats gaan 

vinden bij de afname van de landelijke eindexamens. Deze informatie is te vinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2021 . Na de 

kerstvakantie ontvangen jullie hierover uitvoeriger informatie van ons.  

 

• Vanaf 4 januari zullen de lessen voor de examenklassen niet langer standaard hybride 

worden aangeboden. Voor leerlingen die in quarantaine zitten, getest worden of positief 

getest zijn bestaat wel de mogelijkheid de lessen online te volgen. Dit gaat volgens 

onderstaande werkwijze: 

- Je ouders melden het telefonisch (074-2913328) bij school als je niet naar school kan 

komen in verband met Corona. 

- De conciërges noteren in Magister dat je online lessen volgt. 

- Je docent ziet in Magister een camera staan bij de leerlingen die de lessen online zullen 

volgen en start de ZOOM-sessie op. Deze Zoom-link staat standaard bij de les in Magister 

of in Moobl. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2021


Tenslotte 

We hadden deze laatste schoolweek voor de kerstvakantie natuurlijk graag met jullie op school 

willen afsluiten. Helaas zijn de omstandigheden nu even anders. Als de landelijke maatregelen het 

gewenste effect hebben, kunnen we op 18 januari weer alle leerlingen in de school ontvangen; daar 

kijken we nu al naar uit. Voor nu wensen we jullie een ontspannen kerstvakantie en hele fijne 

feestdagen. Graag snel tot ziens en blijf gezond! 

Hartelijke 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


