
 

 

 

 

Comenius Lyceum  
Nieuwsbrief nummer 2 
30 oktober 2020 
 

 

 

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen, 

 

Hierbij ontvangt u de twee nieuwsbrief van dit schooljaar. Weer veel Corona-nieuws, de agenda 

voor de komende periode en andere berichten. Ik hoop dat u en uw familie gezond zijn. En bij een 

besmetting van Covid-19 wens ik u en uw familie een spoedig herstel toe! Mijn vrouw en dochter 

zijn ook kort geleden heftig ziek geworden door dit virus en inmiddels weer hersteld. Het raakt dus 

bijna iedereen.  

 

Graag maak ik u extra opmerkzaam op de Webinar die de GGD voor u als ouder organiseert. Meer 

info hierover leest u verder in deze nieuwsbrief.  

 

Met hartelijke groet! 

Freek op ’t Einde, rector. 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe raakt Covid-19 onze buurt en onze school? 
 

De vorige nieuwsbrief ging uit op 19 september. Het beeld in de stad was toen als volgt. In dit 

kaartje vergelijken ze de vorige week (blauw) met de nieuwe week (rood). 13,6 Besmettingen per 

10.000 inwoners. Van 

dit getal schrokken we 

toen al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat was dus zes weken geleden. We zitten nu in week 44 en op de website van de gemeente is de 

data uit week 43 te vinden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,3 Besmettingen per 10.000 inwoners. Dat betekent dat in onze omgeving zo’n beetje de meeste 

besmettingen van Nederland zijn. Dit vraagt om grote voorzichtigheid. Daarom gelden op de 

school de volgende afspraken en beleidswijzigingen: 

 

 

 



Richtlijnen voor leerlingen 
 

• Loop je in de gangen of in de aula: mondkapje op. Het is verplicht. 

• Leerlingen die steeds weer zonder mondkapje lopen en elke keer aangesproken moeten 

worden kunnen naar huis gestuurd worden. Tenzij er een medische reden is.  

• Te vaak je mondkapje vergeten en heb je er eentje van school nodig? Dan moet je ervoor 

betalen bij de receptie. 

• Ben je uit? Ga naar huis! Niet blijven rondhangen op school.  

• Houd afstand tot de docent. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Was zo vaak mogelijk je handen. 

• Ontsmet ook regelmatig je tafel.  

• Bij klachten blijf je thuis! Laat je testen. 

• Is een familielid besmet, dan ga je in quarantaine.  

• Kijk op de website voor de beslisboom. 

• Neem bij twijfel en vragen contact op met de school. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

 

Wat betekent het voor school en wat is het beleid? 
 

De overheid wil dat wij zo lang mogelijk open blijven. En wij ook! Het belang dat leerlingen naar 

school kunnen is énorm. Zeker voor onze leerlingen. We volgen de richtlijnen van de overheid en 

hebben regelmatig contact met de GGD. We hanteren als school de volgende afspraken: 

• We blijven zolang mogelijk open. Tot het echt niet meer verantwoord is.  

• De grens wat niet meer verantwoord is hangt af van het aantal besmettingen bij leerlingen 

maar vooral bij het aantal besmettingen bij medewerkers. Bij te veel besmettingen kunnen 

we tijdelijk sluiten en weer geheel online lessen gaan verzorgen.  

• Als dat zover komt hoort u dat uiteraard direct. 

• Klassen met veel besmettingen moeten tijdelijk vanaf huis werken. Dan moet de hele klas 

thuisblijven voor ieders veiligheid. Dit voor een tijdelijke periode. 

• We gaan maatwerk verrichten. Enkele docenten geven al lessen vanaf huis. De klas volgt de 

docent dan via het smartbord. Een student of collega vangt de klas in het lokaal op.  

• In bepaalde gevallen kunnen we overgaan op hybride onderwijsvormen. Dan komt een deel 

van de klas naar school. De andere groep werkt vanaf huis.  

 

Dit alles om de gezondheid voor iedereen zoveel mogelijk te borgen. We kunnen de leerlingen op 

school ontvangen zolang er niet te veel docenten ziek worden. Laten we allemaal de schouders er-

onder zetten om elkaar gezond te houden! 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


Webinar voor ouders van de GGD! 
 

Op donderdag  5 november van 20.o0 tot 21.00 uur kunt u online deelnemen aan een 

Webinar met de GGD-arts en onze schoolarts. U kunt hen dan allerlei vragen stellen!  Het is speci-

aal voor ouders van het Comenius Lyceum Amsterdam! 

 

De bijeenkomst is via Zoom. U moet dan om 20 uur klikken op deze link:  

https://us02web.zoom.us/j/84365639352?pwd=NllKTXVzTW1WRWYwcVZKQnlWWWUxQT09  

Meeting ID:  843 6563 9352  

Passcode:  897574  

 

Kan via uw computer of de mobiele telefoon. 

 

Hartelijke groet, 

Namens de GGD Amsterdam. 

 

 
 

 

Alle afdelingen in orde, zegt de inspectie 
 

Afgelopen dinsdag heeft de inspectie onderzoek ge-

daan naar de kwaliteit van de afdeling Mavo. Ze waren 

dik tevreden: een voldoende! Dit betekent dat alle af-

delingen van het Comenius een voldoende oordeel 

hebben van de Inspectie van Onderwijs.  

 

 

Algemeen jaarrooster op de website 
Onze website moet nog wel helemaal geüpdatet worden, maar het algemene jaarrooster kunt u 

vinden op deze pagina: 

https://comeniuslyceum.nl/leerlingen/jaarrooster/ 

 

https://us02web.zoom.us/j/84365639352?pwd=NllKTXVzTW1WRWYwcVZKQnlWWWUxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84365639352?pwd=NllKTXVzTW1WRWYwcVZKQnlWWWUxQT09
https://comeniuslyceum.nl/leerlingen/jaarrooster/


Relevante info voor u van partners van het Comenius 
 

 

 



 
 

 

 



 



 
 

 

 


