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Onderwijs ten tijde van Covid-19 
 

Stand van zaken 
 

Voor de zomervakantie waren de lessen langdurig ‘op afstand’. Het leek er in de zomer op dat de 

besmettingen sterk terug liepen en we het leven weer voorzichtig konden oppakken. De school 

ging na de zomer weer volledig open met in achtneming van hygiëne en afstand regels. Inmiddels 

loopt het aantal besmettingen in Amsterdam weer op en moeten de gure herfst- en wintermaan-

den zelfs nog beginnen. ‘Better safe than sorry’, dus bij geringe klachten moeten leerlingen en do-

centen thuisblijven. Docenten die zich willen laten testen moeten lang wachten, eerst tot ze zich 

kunnen laten testen en vervolgens op de uitslag. Nu zit hier beweging in en kunnen docenten voor-

rang krijgen. Maar het gevolg is een immense lesuitval! In mijn 30 jaar in het onderwijs heb ik dit 

nog nooit meegemaakt. En simpele oplossingen zijn niet voor handen. Een tweede gevolg is dat 

door de vele uitval veel klassen te veel tussenuren hebben. En dat willen we onze leerlingen ook 

weer niet aandoen.  

Daarom wil ik mijn excuses aanbieden voor deze lesuitval en vraag om uw begrip. We moeten als 

schoolgemeenschap deze periode zien te doorstaan. En hopen op spoedig betere tijden.  

 

Een oplossing is dat we via Teams (leerlingen kunnen daarmee werken) lesmateriaal beschikbaar 

stellen zodat de leerlingen naast de lessen op school bij uitval ook thuis verder kunnen. Het vraagt 

om discipline, maar zo kunnen we leerachterstanden zoveel mogelijk voorkomen.  

 

Aanvullende richtlijnen voor leerlingen 
 

Beste leerlingen. Iedereen doet erg zijn of haar best. Mijn complimenten! Maar blijf voorzichtig! 

Houd je aan de afspraken. Verder zijn de maatregelen ook gericht op de bescherming van docen-

ten. Graag extra aandacht voor:  

• Blijf de twee meter afstand tot de docenten houden. 

• Was zoveel mogelijk je handen, gebruik de desinfectiegels die overal beschikbaar zijn. 

• Gebruik twee trappenhuizen: die bij de entree en in de hoek bij de sportzalen. Docenten 

kunnen dan het trappenhuis in de zuidwest hoek (bij handvaardigheid) gebruiken.  

• Ben je uit? Ga dan naar huis! Je mag niet op school blijven rondhangen, hoe gezellig ook. 

• Het verkooppunt in de kantine blijft nog even dicht.  

• Ben je buiten in de pauze of een tussenuur? Houd rekening met de buren.  

Als iedereen het maximale doet om besmettingen te voorkomen kunnen we zwaardere maatrege-

len hopelijk voor zijn.  

 

  



Ouderavonden digitaal 
 

Voor volwassenen geldt nog steeds de anderhalve meter-regel. Het is daarom onmogelijk om ou-

deravonden op school te organiseren, uitgezonderd voor 3 en 4 mavo. Op 30 september kunt u als 

ouder online de presentatie van de teamleider bekijken met alle relevante informatie. Vragen kunt 

u dan per mail stellen.  U ontvangt hierover informatie van de teamleider. 

 

Vragen over Corona 
 

Heeft u vragen? Hoe de school om gaat met? Hoe als ouder te handelen bij twijfel? Of als er bij u 

thuis besmettingen zijn geconstateerd: mail naar Corona@Comeniuslyceum.nl. 

 

Kijk voor het aantal besmettingen per stadsdeel HIER. 

 
 

Bekijk het landelijk dashboard met signaleringen HIER. 

 
 

 

Tot zover Covid-19. Ik hoop dat u allen gezond bent en blijft! 

Freek op ’t Einde, rector.  

mailto:Corona@Comeniuslyceum.nl
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronabesmettingen-stadsdelen/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/


De agenda 
o Vrijdag 25 september Ontwikkeldag docenten; geen lessen 

o Woensdag 30 september DIGITALE OUDERAVOND  

     alle opleidingen en leerjaren behalve 3 en 4 mavo. 

o Dinsdag 6 oktober  Ouderavond 4 mavo; uitleg PTA  + Chromebook: op school. 

o Woensdag 7 oktober  Ouderavond 3 mavo; uitleg PTA op school 

o Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober: HERFSTVAKANTIE 

 

De eerste schoolexamenperiode voor de klassen 3 en 4 mavo, havo 5 en vwo 6 is van woensdag 21 

oktober t/m dinsdag 27 oktober.  

 

 

 



Indruk eerste lesweken 
De sfeer op school is bijzonder goed. Ondanks alle Covid-19 beperkingen is het weer heerlijk om 

een school vol met enthousiaste, gemotiveerde, energieke en vrolijke leerlingen te hebben. We 

hebben acht brugklassen. Deze leerlingen vinden langzamerhand hun weg in de school. We zijn 

zeer trots op zo veel nieuwe leerlingen!  

De twee scholen zijn nu volledig geïntegreerd. Alle leerlingen zijn nu leerlingen van het Comenius, 

een middelbare school voor vwo, havo en mavo.  

 

 

 

 

 



Wat is nieuw dit schooljaar? 
o De kunstlokalen zijn opgeknapt; tekenen, beeldende vorming, CKV en handvaardigheid. 

Nieuwe meubels, nieuw materiaal en nieuwe vloeren. Met een schitterend resultaat! 

o We bieden nu informatietechnologie aan in de mavo. We hebben een lokaal ingericht waar 

leerlingen leren programmeren en ontwerpen. Dat gebeurt op iMacs. In het lokaal staan 3d-

printers, een lasersnijder, VR-brillen, drones en robotica-materiaal. In alle werksoorten neemt 

informatietechnologie steeds een grotere rol in. Langzaam breiden we dit aanbod uit. 

o De schoolkas wordt verbeterd. Er zaten technische mankementen in het dak.   

o We hebben nieuwe meubels in de aula.  

 

 

 


