
 

 

 

 

Comenius Lyceum  
Corona update/ Nieuwsbrief nummer 4 
15 november 2020 
 

 

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen, 

 

Er komt een lockdown. Die gaat morgen in en duurt tot maandag 18 januari. 

Wat betekent dit? Ik leg het u in dit schrijven uit. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de 

mentor of de teamleider.  

 

We moeten met elkaar de schouders eronder zetten. Ik roep iedereen op zich aan de richtlijnen van 

de overheid te houden zodat we een langere lockdown of een nieuwe lockdown met elkaar kunnen 

voorkomen. We moeten nog even doorzetten tot de vaccinaties beschikbaar komen. Dan kunnen 

we het leven weer vieren met elkaar. Het is wat het is.  

 

Hartelijke groet! 

Freek op ’t Einde, rector.  
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Wat betekent deze lockdown voor ons in het kort 

Alle lessen, uitgezonderd voor de examenklassen, worden online aangeboden.  

Deze week zijn alle lessen voor alle klassen online en duren de lessen nog een uur. We werken vol-

gens het gewone rooster maar dan online. Niet ideaal maar er is wel continuïteit.  

Na de kerstvakantie volgt een ingekort rooster, aangepast op het online werken. Leerlingen moe-

ten hun rooster in Magister bekijken en dan inloggen in de Teams-groep. Alle leerlingen kunnen nu 

inloggen en hebben uitleg gekregen hoe dat moet. 

Maandag 18 januari zijn de lessen weer op school.  

 

De schoolexamenweek en de toetsweek 

SE-2 gaat door als gepland voor de examenklassen en de voorexamenklassen (en 4 vwo). Uitstel 

gaat betekenen dat de leerlingen in tijdsnood komen met SE-3. Deze start op 13 januari. Het 

schema/ toets rooster wordt morgen aan de leerlingen gestuurd. 

 

Lessen aan examenklassen 

De lessen aan examenklassen mogen wel fysiek doorgaan op school (niet aan de voorexamenklas-

sen). Dit vanwege het enorme belang. Het centraal eindexamen gaat namelijk gewoon door. Er 

komt een schema/ rooster. 

 

Het centraal eindexamen 

We hebben nog geen instructie van de overheid gehad inzake afwijkingen van het centraal eind-

examen. Waarschijnlijk spreekt de Minister van Onderwijs ons deze week nog toe. Dan weten we 

meer. Examenleerlingen: reken je niet rijk!!! Het centraal eindexamen gaat zeker door! Dus zet al-

les op alles! 

 

Inloggen op mijnzaam.nl en magister 

Vandaag hebben we in alle klassen gecontroleerd of alle leerlingen kunnen inloggen in mijn-

zaam.nl en Magister. Dit hebben ze nodig om de online lessen te kunnen volgen. Daar waar het 

niet lukt gaan we helpen.  

 

Communicatie over huiswerk 

De lessen worden gegeven via Teams, een programma van Microsoft. Alle leerlingen hebben via 

mijnzaam.nl toegang tot dat programma. Alle communicatie loopt via Magister. Dus dit zijn de 

twee programma’s waar de leerlingen in werken gedurende de lockdown. 

 

Gesprekken met mensen van de leerlingenondersteuning 
De leerlingenondersteuning/ leerlingenzorg gaat gewoon door. De gesprekken kunnen online of 

op school plaatsvinden.  
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Gedragsregels voor leerlingen tijdens de online lessen 

• Log op tijd in. Kun je er niet bij zijn? Meld je dan van tevoren af. 

• Zorg voor een rustige ruimte om in te werken. Vraag huisgenoten tijdens de online les stil 

te zijn en zet lawaaiige keukenapparaten of de televisie uit. Let ook op de achtergrond: wat 

zien anderen van jou en je omgeving? 

• Volg de instructie van de docent over microfoon, camera en chat. Ga bijvoorbeeld niet alle-

maal door elkaar heen praten en zet de microfoon op mute, totdat je aan de beurt bent. Of 

gebruik de chatfunctie alleen om vragen te stellen over de lesinhoud. 

• Focus op de online les. Zet bijvoorbeeld je smartphone op niet storen, totdat je de opdracht 

krijgt om hem te gebruiken. Eigenlijk net zoals in de klas. Zo laat je je niet afleiden door 

chat- en pushberichten en steek je meer op van de les. 

• Bewaar eten en drinken voor de pauzes, net zoals je dat gewend bent op school. Zo voor-

kom je dat je knoeit op je laptop en zit je niet recht in beeld met een volgepropte mond. 

• Praat alleen over de lesinhoud en ga respectvol met elkaar om. Roddel bijvoorbeeld niet 

achter elkaars rug om, ga niet uitgebreid via een ander platform chatten en verstoor de les 

niet onnodig. Tijdens de online lessen is het anti-pest protocol gewoon van kracht. 

• Maak aantekeningen, net zoals in de klas. Het helpt je om je aandacht erbij te houden. Het 

luisteren naar een scherm is intensief. Ook heb je waarschijnlijk minder contact- en herhaal-

momenten, waardoor de stof minder goed beklijft. Het nalezen van je aantekeningen ver-

groot het leereffect. 

• Houd je ook tijdens de online les aan de afspraken die op school gelden.  

• Maak en deel geen opnames of foto's. Het is wettelijk verboden om stiekem beledigende 

afbeeldingen en screenshots te maken van docenten en leerlingen en deze te delen op 

openbare sociale media. 

 

Klachten over de online lessen? 

Heeft u als ouder een klacht over de online lessen? Meld het aan de mentor of de teamleider. Wij 

pakken het dan met de desbetreffende docent op. Leerlingen moeten zich melden bij de mentor.  
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Het bijgestelde jaarrooster tot en met de voorjaarsvakantie 
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51 maandag  14   

  dinsdag 15   

  woensdag 16 ONLINE - lessen conform rooster 

  donderdag 17 ONLINE 

  vrijdag 18 Geen lessen/ voorbereidingsdag docenten 

  zaterdag 19 

kerstvakantie 

  zondag 20 

52 maandag  21 

  dinsdag 22 

  woensdag 23 

  donderdag 24 

  vrijdag 25 

  zaterdag 26 

  zondag 27 

53 maandag  28 

  dinsdag 29 

  woensdag 30 

  donderdag 31 
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  vrijdag 1 

  zaterdag 2 

  zondag 3 

1 maandag  4 online lessen uitgezonderd de examenklassen 

  dinsdag 5   

  woensdag 6   

  donderdag 7   

  vrijdag 8   

  zaterdag 9   

  zondag 10   

2 maandag  11   

  dinsdag 12   

  woensdag 13 
Start schoolexamens examenklassen en voor-
examenklassen (op school) 

  donderdag 14   

  vrijdag 15   

  zaterdag 16   

  zondag 17   

3 maandag  18  Weer naar school 
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  dinsdag 19   

  woensdag 20 Nakijkdag docenten/ geen lessen 

  donderdag 21   

  vrijdag 22   

  zaterdag 23   

  zondag 24   

Start nieuwe periode/ semester (dus roosterwijzigingen) 

4 maandag  25   

  dinsdag 26   

  woensdag 27 Studiedag, geen lessen 

  donderdag 28   

  vrijdag 29   

  zaterdag 30   

  zondag 31   
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5 maandag  1   

  dinsdag 2   

  woensdag 3   

  donderdag 4   

  vrijdag 5   

  zaterdag 6   

  zondag 7   

6 maandag  8   

  dinsdag 9   

  woensdag 10   

  donderdag 11   

  vrijdag 12   

  zaterdag 13   

  zondag 14   

7 maandag  15   

  dinsdag 16   

  woensdag 17   

  donderdag 18   

  vrijdag 19   

  zaterdag 20 

voorjaarsvakantie 

  zondag 21 

8 maandag  22 

  dinsdag 23 

  woensdag 24 

  donderdag 25 

  vrijdag 26 

  zaterdag 27 

  zondag 28 

 


