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Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen,
Gisteren, dinsdag 12 januari, was er weer een persconferentie met de minister-president
Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie. Ze vertelden over hoe het nu gaat met
het coronavirus. Duidelijk werd dat de lockdown is verlengd. In deze brief leg ik u nader uit
wat dat betekent voor ons onderwijs.
De Coronacrisis duurt nu bijna een jaar. Met de komst van de zogenaamde Engelse mutatie
zijn we voorlopig niet van de maatregelen af. In dit tempo van vaccineren zijn we pas in september klaar. De impact voor onze leerlingen, uw kinderen, is groot. Mijn ouders (inmiddels
overleden) hadden de tweede wereldoorlog meegemaakt. Een periode waar ze veel herinneringen aan hadden. Mijn vader leefde in bittere armoede in de Jordaan. Mijn moeder
woonde in Castricum maar moest daar weg omdat de streek werd gebombardeerd (de Duitsers hadden daar de V2 staan). Ze kwam terecht in de Scheldestraat, in een huis waar een
Joodse familie uit was gedeporteerd en vermoord. Veel van onze ouders van leerlingen op
school (en ook leerlingen zelf) hebben soortgelijke verhalen als vluchteling uit bijvoorbeeld
Syrië. Zij hebben daar vreselijke dingen meegemaakt en groot gevaar gelopen. Deze coronaperiode is niet te vergelijken met die verhalen en de verhalen van mijn ouders. We hebben onderdak, eten en comfort. Toch moeten we de impact voor onze jongeren, uw kinderen, niet onderschatten. Een mens is gebouwd om sociaal contact te onderhouden, samen te leven, te leren en te klieren. Nu is er sprake van eenzaamheid, isolement en een
constante angst voor dat virus. Tenminste hebben we allemaal last van een soort van claustrofobisch gevoel. Er is iets ongrijpbaars. Let dus goed op elkaar, let goed op uw kind. En
schakel hulp in als u zich zorgen maakt. Wij kunnen u als school daarin helpen. Neem contact op met de mentor. Die zal u doorverwijzen naar de juiste persoon. Hoe dan ook zullen

wij waarschijnlijk allemaal later aan onze kleinkinderen vertellen: “ik heb de Corona-crisis
meegemaakt”. En hebben wij dan zo onze eigen verhalen te vertellen.
Ik wens u allen gezondheid en moed om nog even door te zetten. Ik hoop dat uw onderneming de crisis te boven komt. En ik wens onze leerlingen focus en concentratie toe om dit
vol te houden.
Namens alle medewerkers,
Freek Op ’t Einde, rector.

De belangrijkste overheidsmaatregelen van de verlengde lockdown
De lockdown blijft dus nodig. Het aantal besmettingen met corona daalt een beetje. Maar het
aantal besmettingen moet sneller dalen. Daarom blijft de lockdown zeker tot en met 9 februari zodat het aantal mensen met corona in ziekenhuizen snel daalt. Blijf dus thuis, zegt de
overheid.
Onderzoek naar avondklok
Er zijn veel besmettingen als vrienden en familie elkaar bezoeken. De regering onderzoekt
daarom of een avondklok nodig is.
Probeer zo min mogelijk mensen te ontmoeten
Er zijn nog te veel mensen besmettelijk. Het is belangrijk om zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Dan is er minder kans op coronabesmettingen.
Restaurants en winkels blijven dicht tot en met 9 februari
Plaatsen waar veel mensen komen blijven tot en met minimaal 9 februari dicht.
Scholen, universiteiten en kinderopvang blijven dicht
Scholen en universiteiten blijven tot en met 7 februari dicht. Zij geven tot die tijd les op afstand, via de computer. Ook basisscholen en kinderopvang blijven dicht. De regering kijkt of
die misschien vanaf 25 januari weer open kunnen.
Er is een uitzondering. Lessen op scholen mogen doorgaan als:
• kinderen die thuis in een lastige situatie zitten;
• leerlingen in het examenjaar zitten en tentamens of examens moeten doen.
Reizen en vakantie
Blijf in Nederland en ga niet op reis. Boek geen reis tot en met 31 maart.

Maatregelen voor het dagelijks leven
• Werk thuis.
• Ga alleen naar buiten, of met 1 andere persoon.
• Groepjes mogen maximaal uit 2 mensen bestaan.
• U mag wel met uw huishouden naar buiten.
• Ontvang thuis niet meer dan 2 personen van 13 jaar of ouder.
•
•
•
•

Verschillende winkels blijven dicht. Winkels die voeding of medicijnen verkopen zijn
wel open.
Volwassen mensen mogen met zijn tweeën buiten sporten op 1,5 meter afstand.
Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten met hun team sporten.
En buiten wedstrijden spelen. Maar alleen met de eigen club.

Niet vergeten
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Zet een mondkapje op waar dat moet
• Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
• Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
Op 2 februari kijkt de regering opnieuw naar de maatregelen. Dan bekijkt zij welke maatregelen er nodig zijn na 9 februari.

De anderhalve meter-regel voor scholen
De anderhalvemeterregel geldt vooralsnog alleen voor de komende drie weken en wordt
ingesteld uit voorzorg, met name omdat we nog te weinig weten over de ontwikkeling en
besmettelijkheid van de ‘Britse variant’ van het coronavirus.
Voor de periode na 7 februari maakt het kabinet een nieuwe afweging. Is het dan mogelijk
de regels te versoepelen zodat weer meer of zelfs alle leerlingen naar school kunnen komen,
en is dat dan met of zonder de anderhalvemeterregel, voor alle of sommige leerlingen - de
uitkomst is ongewis.
De afstandsregel voor leerlingen gaat direct in. Op dit moment hebben wij alleen leerlingen
op school die schoolexamens maken en enkele leerlingen die aangewezen zijn op een werkplek op school. Voor hen geldt:
➢ Houd andere meter afstand tot elkaar.
➢ Dus ook in de aula tijdens de pauzes.
➢ De klassen staan in de toetsopstelling, voor de lessen gaan we kijken naar grote klassen en de mogelijkheid deze te splitsen.

We weten nu dus niet of deze maatregel ook geldt als de lockdown wordt beëindigd. We
krijgen daar later meer informatie over.
De minister-president sprak tijdens de persconferentie op 12 januari over het toepassen van
de anderhalvemeterregel ‘waar het enigszins kan’. Met deze toevoeging verwees hij met
name naar het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de beroepsgerichte
lessen in het vmbo, waar het strikt handhaven van de gewenste afstand tot ingewikkelde
situaties kan leiden. De toevoeging ‘waar het enigszins kan’ is zo streng bedoeld als ze
klinkt: daarvoor is de situatie ernstig genoeg.

Toetsweek niet-PTA-toetsen
In de jaarplanning stond er een toetsweek voor de niet-PTA-toetsen. Dus een proefwerkweek. Deze is dus opnieuw uitgesteld. We zoeken naar alternatieve vormen van toetsen. En
komen later met een nieuwe planning.
Het geeft natuurlijk veel vragen. Wat betekent het voor de overgang? Hoe kunnen de leerlingen nu hun cijfer ophalen? En hoe weten we als school wat wijsheid is inzake de overgang
naar een hoger leerjaar? Het zal afhangen van de duur van de lockdown. In ieder geval moeten leerlingen hun inzet aantonen in de online lessen. Dat zal zeker mee gaan wegen. Enkele
leerlingen verschijnen niet online. Of leveren niet. Dat zal meewegen in de overgang.

Studiedag
Iedere school organiseert studiedagen voor docenten. Lesgeven betekent werken met pubers. Veel draait om motiveren. Maar het is ook een veranderlijk en intellectueel beroep
waar iedere docent zich steeds weer in moet bijscholen. Of als groep met elkaar het werk
moet afstemmen. Daar zijn studiedagen voor. En er komen er nu een paar aan volgens het
jaarrooster:
•

•
•

Woensdag 20 januari. Er zijn die dag geen lessen. Maar enkele docenten willen wél
hun les door laten gaan. Het gaat dan om hogere leerjaren of klassen die echt geen
les kunnen missen. Deze klassen zullen in hun rooster zien of ze wel of niet les hebben.
Een week later: 27 januari. Dan zijn er geen lessen. Wij gaan die dag benutten om
met elkaar te anticiperen op de lockdown en zaken als de toetsweek en alles.
In principe staat er dan een studiedag direct na de voorjaarsvakantie, op 1 maart.
Maar dat is even onder voorbehoud. De vraag is dus nog even of die doorgaat of dat
we hem verplaatsen.

Hoe ziet het jaarrooster er dan tot de voorjaarsvakantie uit?
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Nog even de spelregels van de online lessen
Voorbereiding voor leerlingen:
•
•
•

•
•

Werk in een rustige omgeving waar je niet makkelijk gestoord wordt. Het is niet de bedoeling dat anderen, zoals ouders/verzorgers/huisgenoten, meekijken en/of luisteren.
Zorg vooraf dat je techniek werkt en getest is, gebruik bij voorkeur ‘oortjes’ of een koptelefoon;
Gebruik een device dat beveiligd is met een wachtwoord en gebruik een veilige en sterke
netwerkverbinding (bijvoorbeeld via kabel, VPN of een met wachtwoord beveiligde
wifi);
Zet in Microsoft Teams achtergrondvervaging aan, zodat de omgeving niet zichtbaar is.
Je camera staat in ieder geval aan, aan het begin van de les en op die momenten dat de
docent daarom vraagt. De microfoon zet je aan op het moment dat je iets wil vragen of
antwoord moet geven op een vraag van de docent.

Gedragsregels:
•
•

•
•

Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd en bent gedurende
de gehele les aanwezig.
Het is niet toegestaan om foto’s (incl. schermafbeeldingen), video’s en/of geluid van de
online lessen op te nemen, op te slaan, bewerken en/of delen op sociale media. Dat geldt
ook voor anderen zoals ouders/verzorgers/huisgenoten. De rechten op het beeldmateriaal van online lessen liggen bij de school.
Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online. De reguliere regels van
school gelden ook online.
Verder is het uiteraard verboden strafbare feiten te plegen, zoals bijvoorbeeld:
o Het opslaan of delen van illegale en/of bestanden met ongewenste en strafbare
inhoud (bedreigend, beledigend, seksueel getint, racistisch dan wel discriminerend)
o Het gebruik van illegale software en/of het omzeilen van licenties
o Inbreken in systemen of accounts van school of anderen.

De open dag is nu een online presentatie

https://comeniuslyceum.nl/groep-8/maak-kennis/
Geen open huis of open avonden waar ouders en leerlingen uit groep 8 (en veelal
ook uit groep 7) het gebouw inlopen en
medewerkers, leerlingen en ouders ontmoeten, het gebouw van binnen kunnen
zien, vragen kunnen stellen en presentaties kunnen bijwonen. Dat mag nu niet.
Daarom hebben we een presentatiepagina gemaakt op onze website zodat ouders toch een goede impressie krijgen van
onze school.
Boven staat de link. Wij zijn erg geholpen
als u ook een beetje reclame maakt voor
onze school en de link deelt. Ik dank u bij
voorbaat!

