
 

 

 

Aan:   Ouders en leerlingen van het Comenius en het Reinaert  

Betreft:  Schoolsluiting t/m 6 april 

Datum: 16 maart 2020 

 

 

Zeer geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,  

 

Het is een uitzonderlijke tijd. En vooral een vreemde tijd. In een land dat zo strak georgani-

seerd is zijn we terecht gekomen in een film, zo lijkt het. Hoe gaan wij te werk?  

 

o Alle lessen vinden geen doorgang tot 6 april. De leerlingen krijgen via de ELO van Magis-

ter instructies van wat ze moeten doen per vak. Leerlingen moeten dus zelfstandig leren 

en de docenten verzorgen lessen op afstand.  

o Ik begrijp dat pubers de neiging hebben andere dingen te gaan doen dan leren. Maar ze 

lopen dan het risico op een leerachterstand. Ik verzoek u als ouder erop toe te zien dat 

uw kind(eren) dagelijks aan het werk gaat/ gaan.  

o Voor de examenleerlingen hebben we een aparte brief verstuurd met uitleg en instruc-

ties.  

o Dagelijkse informatie plaatsen we op onze website: https://comeniuslyceum.nl/covid-19/ 

o Er is voor ons heel erg veel onduidelijk. Dus vragen als wat dit betekent voor de over-

gang of voor herkansingen kunnen wij nu niet beantwoorden. Scholen in het voortgezet 

onderwijs werken samen om hier duidelijkheid over te verschaffen. Via onze website 

kunt u ook antwoorden vinden op veel gestelde vragen.  

o We bieden ondersteuning aan ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen  

en nu vragen hebben waar ze moeilijk een antwoord op kunnen vinden. Via de website 

staat hoe.  

o Veel leerlingen hebben nog boeken in hun kluisje liggen. De niet-examenklassen kunnen 

die morgen ophalen via het schema dat staat op de volgende pagina.  We verzoeken een 

ieder om zich hier strikt aan te houden om gezondheidsrisico’s te voorkomen.  

 

Als u vragen heeft verzoeken wij u deze per email aan ons te sturen.   

Ik blijf u informeren. Volg ook de website svp.  

 

Blijf gezond!  

 

Hartelijke groet, 

Freek op ’t Einde, rector.  

  

https://comeniuslyceum.nl/covid-19/


 

 

 

 

 

Schema boeken halen uit kluis dinsdag 17 maart  let op : neem eigen kluispas mee !! 
 
KLAS :  

1A 9.00 uur  

1B 9.15 

1C 9.30  

R1A 9.45 

  

2A 10.00  

2B  10.15 

2C 10.30 

R2A  10.45 

R2B 11.00 

  

3A 11.15 

3B 11.30 

3C 11.45 

R3A 12.00 

R3B 12.15 

R3C 12.30 

  

H4A 13.00 

H4B 13.15 

H4C 13.30 

H4D 13.45 
 


