
Hengelo, 14 januari 2021 
  
Betreft: invulling onderwijs en toetsing t/m 7 februari 
  
Beste leerlingen, beste ouder(s) / verzorger(s), 
  
Afgelopen dinsdagavond werd definitief duidelijk dat de lockdown verlengd gaat worden t/m 7 
februari. Ook blijft deze lockdown gelden voor het onderwijs en daarmee voor het Bataafs Lyceum. 
Naast alle reeds lopende maatregelen, wordt daar i.e.g. tot aan het einde van deze lockdownperiode 
de 1,5 meter afstandsregel aan toegevoegd voor de leerlingen die op school zijn. Ook nu weer gaan 
we stappen zetten om deze periode zo goed mogelijk door te komen; we gaan opnieuw om 
flexibiliteit en medewerking vragen. Alleen met ieders medewerking krijgen we de coronasituatie 
onder controle. Voor nu nemen we de volgende maatregelen: 
  
Algemeen: 

• Het onderwijs aan de examenkandidaten vindt fysiek op school plaats in een 1,5 meter 
setting; 

• Het onderwijs voor alle overige leerlingen wordt online verzorgd tot nader aankondiging; 
• De PTA toetsen van de voorexamenklassen vinden op school plaats; ook hierbij is de 

anderhalve meter afstand van kracht;  
• De school blijft open voor kwetsbare leerlingen om online-onderwijs te volgen; 
• Alle reeds genomen corona-gerelateerde maatregelen blijven van kracht. 

  
Examenkandidaten: 

Toetsweek: 
• De geplande toetsweek van ma 18 jan t/m ma 25 jan gaat door; 
• Plaats van handeling voor alle schoolexamens is de OSG sporthal; respecteer aldaar de 1,5 

meter maatregel. Het dyslexielokaal zal wel in het schoolgebouw zijn. 
• Maak voor het binnengaan en verlaten van de sporthal gebruik van de ingang aan de zijkant 

van het MCT gebouw. Je gaat dus niet door de hal van het MCT naar binnen.  
• Er volgt een rooster voor deze schoolexamens; pas s.v.p. je reistijd aan, zodat je tijdig (maar 

niet te vroeg) op school bent voor de schoolexamens en vertrek na beëindiging van de 
laatste toets. Het kan niet anders dan dat er tijd zit tussen de verschillende toetsen. 
Gedurende de gehele dag, dus ook tijdens deze momenten, is het nu nodig om 1,5 meter 
afstand te bewaren. Dat geldt voor alle plekken in de school, dus ook voor de aula. In een 
aantal klaslokalen kun je ook de tijd tussen de toetsen doorbrengen; daarmee verlagen we 
de ‘druk’ op de aula en verspreiden we ons beter. We begrijpen heel goed dat dit een lastige 
situatie is en doen een dringend beroep op je medewerking en verantwoordelijkheidsgevoel 
in deze. 

• Veel succes bij het voorbereiden en maken van de toetsen! 
Di 26 jan t/m 7 febr: 

• De lessen gaan door volgens rooster in een 1,5 meter situatie. Hoe we dat precies invullen, 
vertellen we je in de loop van volgende week. 
  

Voorexamenklassen (klas 4 en vwo 5) 
• Er is online les t/m 25 januari. Vanaf 26 januari start de toetsweek, die duurt tot 3 februari. 
• Plaats van handeling voor alle schoolexamens is de OSG sporthal; respecteer aldaar de 1,5 

meter maatregel. Het dyslexielokaal zal wel in het schoolgebouw zijn. 
• Maak voor het binnengaan en verlaten van de sporthal gebruik van de ingang aan de zijkant 

van het MCT gebouw. Je gaat dus niet door de hal van het MCT naar binnen.  
 



• Er volgt een rooster voor deze schoolexamens; pas s.v.p. je reistijd zodat je tijdig (maar niet 
te vroeg) op school bent voor de schoolexamens en vertrek na beëindiging van de laatste 
toets. Het kan niet anders dan dat er tijd zit tussen de verschillende toetsen. Gedurende de 
gehele dag, dus ook tijdens deze momenten, is het nu nodig om 1,5 meter afstand te 
bewaren. Dat geldt voor alle plekken in de school, dus ook voor de aula. In een aantal 
klaslokalen kun je ook de tijd tussen de toetsen doorbrengen; daarmee verlagen we de ‘druk’ 
op de aula en verspreiden we ons beter. We begrijpen heel goed dat dit een lastige situatie is 
en doen een dringend beroep op je medewerking en verantwoordelijkheidsgevoel in deze. 

• Veel succes bij het voorbereiden en maken van de toetsen! 
• Na afloop van de schoolexamenperiode starten de online lessen weer. 

  
Onderbouw: 

• Het streven is om de toetsweek voor de 3e klassen in de week van 15 februari alsnog op 
school plaats te laten vinden. In hoeverre dit haalbaar is, zal de komende weken moeten 
blijken. 

• De toetsen in leerjaren 1 en 2 worden waar mogelijk in een alternatieve vorm online 
afgenomen. Samen met de vaksecties gaan we in kaart brengen hoe we de overige toetsing 
gaan organiseren als de school weer open kan.  

• Het onderwijs wordt online verzorgd. 
 
We kunnen ons voorstellen dat het soms moeilijk is voor leerlingen om gemotiveerd en 
geconcentreerd te blijven in de huidige omstandigheden. Als je hier erg veel last van hebt, is het een 
goed idee om dit met je mentor te bespreken. In overleg kan dan gezocht worden naar een passende 
oplossing. 
  
Tot zover de eerste informatie over de periode die voor ons ligt. Wanneer er aanleiding is, 
informeren we jullie nader.  
 
We hopen iedereen snel weer op school te kunnen ontvangen. Tot die tijd, veel succes met de 
(online) lessen en blijf gezond! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Jentina Ardesch 
Joanne Duijvestijn 
Bas Smies 
Wiko Veenvliet 
 
 
  
 


