
 

 

 

 

Comenius Lyceum  
Terugblik en nieuwjaarswens 
18 november 2020 
 

 

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen, 

 

We zullen 2020 niet snel vergeten. Wat een jaar was dit voor iedereen privé. Veel docenten, 

ouders en leerlingen zijn zelf ziek geworden, hebben een dierbare verloren. Konden familie 

niet zien of omhelzen. Konden niet reizen, niet naar Marokko,Turkije of een ander land. 

Hebben opa’s en oma’s maanden lang niet meer gezien of omhelst. Leefden in spanning 

voor besmetting.  

Ook op school was het een spannend tijd voor de medewerkers en de leerlingen. Het af-

stand houden, de mondkapjes, al die wegwijzers in de school. Lesuitval, bijlessen, online 

lessen. Wat een jaar! 

 

Toch hebben we met elkaar veel voor elkaar gekregen in 2020. De samenvoeging van de 

mavo met de havo/ vwo, een zeer tevreden inspectie over alle afdelingen, het uitstekende 

examenresultaat van 2020, het aantal aanmeldingen, hoe wij als school hebben doorge-

werkt in de coronacrisis.  

Enkele klassen moesten in quarantaine maar de school is open gebleven. We zijn trots op 

wat we hebben bereikt. We zijn trots op onze leerlingen! Dit is gelukt door hard te werken 

en die extra stap te zetten. ‘Walk the extra mile’, zeggen de Engelsen.  

  



 
 

 

 

We gaan nu eerst genieten van twee weken vakantie. Uitrusten, kerst 

en daarna nieuwjaar vieren. De persoon die de Christenen Jezus noe-

men heet Isa bin Maryam in de Koran. Voor de Christenen de verlosser. 

Voor Moslims een belangrijke profeet en boodschapper. De verschillen 

tussen Moslims, Christenen en humanisten zijn veel kleiner dan wat de 

schreeuwers en haters in deze samenleving uitdragen. Laat ons Come-

nius een plaats van respect, barmhartigheid en verbinding blijven, ook 

in 2021.  

 

Begin januari gaan we weer aan de slag. We zullen alles op alles moeten zetten om te komen 

tot een goed resultaat. Op alle grootstedelijke scholen zijn zorgen over de resultaten. We 

moeten vertrouwen houden, keihard werken en hopen dat we medio februari het licht zien 

aan het eind van de coronatunnel.  

Ik wens u, voor wie het viert, een fijn kerstfeest toe en een rustig maar gezellig oud en nieuw. 

Maar bovenal een heel gezond en gelukkig 2021! 
 

Namens alle medewerkers van het Comenius Lyceum Amsterdam, 

met hartelijke groet! 

 

Freek Op ’t Einde, rector. 

 

 

 

 

 

 

Isa in het Arabisch 

 


