
                                                                                                                                          
 
Hengelo, 4 februari 2021 
 
 
 
Beste leerling, geachte ouder(s) / verzorger(s),  
 
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie in relatie tot de coronasituatie in het 
land. Daarin is er ook aandacht geweest voor de situatie in het onderwijs. Graag brengen we 
je op de hoogte hoe we op school omgaan met de coronaperikelen in de komende periode. 
 
De situatie in het voortgezet onderwijs zoals we die de afgelopen weken kenden blijft in ieder 
geval tot aan begin maart bestaan. Of er daarna versoepelingen mogelijk zijn, is nu niet te 
zeggen. Maar wat wel duidelijk is, is dat de 1,5 meter afstandsmaatregel een grote rol gaat 
spelen. Daarnaast is er vanuit het ministerie van OCW toegezegd dat er medio februari meer 
informatie komt over de iets langere termijn. 
 
We realiseren ons dat we nog steeds en waarschijnlijk nog wel voor langere tijd een beroep 
op ieders flexibiliteit, aanpassingsvermogen en - steeds belangrijker - doorzettingsvermogen 
doen. Meer zekerheid en perspectief over hoe het schooljaar verder gaat verlopen is helaas 
nu niet te geven. Het goede nieuws is dat op dit moment de meldingen van besmettingen en 
quarantainesituaties binnen het Bataafs Lyceum lager zijn dan rondom de kerstvakantie. 
 
Voor de periode tot aan de voorjaarsvakantie gaan we grotendeels voort op de ingeslagen 
weg, in samenvatting: 

 de lessen voor de examenkandidaten vinden op school plaats; verzoek om de 
opstellingen in de lokalen te respecteren en zo bij te dragen aan ‘het 1,5 meter 
afstand’ principe. 

 de lessen in de overige klassen zijn online. 
 voor de voorexamenklassen H4, V4 en V5 geldt dat er toetsen afgenomen mogen 

worden op school.  

Anders dan in de bovenbouw kunnen onderbouwleerlingen op het moment geen toetsen op 
school maken. We hebben de docenten gevraagd om, waar mogelijk, toetsen in een aan de 
omstandigheden aangepaste vorm af te nemen; online toetsing, mondelinge toetsing, 
projectopdrachten, etc.  Als de school weer open mag en de reguliere toetsing hervat kan 
worden, zullen we dusdanige afspraken met de vaksecties maken dat er geen opeenhoping 
van toetsen voor de leerlingen ontstaat. In het geval dat de school in de week van 2 maart 
geopend kan worden, zal de uitgestelde toetsweek van de 3e klassen alsnog plaatsvinden in 
de week van 8 maart. De toetsstof voor de diverse vakken zal in dat geval bestaan uit een 
selectie van de belangrijkste stof uit de afgelopen periode. De toetsen mogen in omvang niet 
groter zijn dan reguliere toetsen. Ook voor leerjaren 1 en 2 willen we enkele toetsdagen 
organiseren om zo de toetsdruk op een goede manier te kunnen spreiden. Of, en wanneer, 
deze plannen kunnen worden uitgevoerd, hangt af van de ontwikkelingen van de komende 
weken. Als er duidelijkheid is over het moment van heropenen van de school, zullen we de 
toetsplannen zo snel mogelijk concreet maken en jullie daar zo spoedig mogelijk over 

informeren.   



 
We kijken er naar uit om iedereen op enig moment weer op school te kunnen zien. Blijf in 
ieder geval gezond, zorg goed voor elkaar en houd moed; uiteindelijk komen we deze 
periode door! 

 
Met vriendelijke groet,  
 
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 


