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Aan ouder(s)/verzorger(s)  

 

Datum  : 19 maart 2020 
Kenmerk : VRG/grd 
Betreft  : update eerste thuiswerkweek 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Graag kijken we aan het einde van deze eerste Hoeksch Lyceum thuiswerkweek met u terug en 
vooruit, zodat u volledig op de hoogte bent. 
 
 
Wat hebben wij de afgelopen week gedaan? 
 

- Het leren op afstand is door alle docenten opgepakt, waarbij  het de bedoeling is dat voor 
elke les de thuisopdrachten eventueel aangevuld met (verwijzing naar) uitlegmateriaal, 
filmpjes etc. in het rooster van Magister worden geplaatst op het moment dat de leerling 
normaal les heeft voor dat vak. De leerlingen (maar ook u) kunnen dan thuis hun normale 
rooster volgen en weten wat ze moeten doen.  
Het (op verzoek van docent) inleveren van gemaakt werk kan in Classroom. Vanaf woensdag 
zijn de leerlingen geheel voorzien en zijn zij hiermee aan het werk. 
 

- Nadat de overheid groen licht heeft gegeven voor het hervatten van de schoolexamens van 
de eindexamenleerlingen hebben wij onmiddellijk het gehele schoolexamenproces weer 
gestart. Het schoolexamenrooster blijft zoals eerder is gepubliceerd en gecommuniceerd, 
alleen met een week vertraging. Dit om onduidelijkheden bij de leerlingen en ouders te 
voorkomen.  
Woensdag, donderdag en vrijdag is/wordt er met alle eindexamenkandidaten contact 
opgenomen om de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen vast te stellen en 
eventuele problemen op te lossen. 

 
- Afgelopen vrijdag was het einde toetsperiode 2 (uitgezonderd examenleerlingen) en kregen 

de leerlingen de mogelijkheid om tot woensdag één toets op te geven voor de herkansing. U 
zult begrijpen dat in verband met de voorlopige sluiting van de school de herkansingen niet 
zullen plaatsvinden in periode 2.  
De herkansing gaat echter niet verloren. Dit jaar zal de leerling bij de herkansingen in de 3e 
periode  twee herkansingen krijgen, één uit periode 2 en één uit periode 3.  
Leerlingen die al aangegeven hebben welke toets zij willen herkansen, kunnen dit aan het 
eind van de 3e periode nogmaals doorgeven en herzien. 

 



- De ouderspreekavonden van woensdag 8 en donderdag 9 april worden ook tot nader order 
uitgesteld. Wij zullen na hervatting van de lessen u verder informeren hierover.  

 
- Alle excursies worden voorlopig uit de planning gehaald. Ook hier moeten we afwachten hoe 

de situatie zich ontwikkelt en welke mogelijkheden er achteraf nog zijn. 
 

- Het inleveren van de definitieve profielkeuze op 20 maart voor 3 mavo, 3 havo en 3 vwo blijft 
gehandhaafd. Op basis van deze gegevens gaan we alvast de formatie vaststellen voor 
volgend jaar. 

 
- Vanaf maandag 23 maart zal er door iedere mentor met de leerling contact worden 

opgenomen om de voortgang van het leerproces bij elke leerling in beeld te krijgen.  
 

 
Graag willen wij benadrukken dat door al het personeel ongelooflijk hard wordt gewerkt om in de 
huidige omstandigheden het schooljaar zo goed mogelijk voort te zetten. Net als voor u is dit ook 
voor ons een geheel nieuwe situatie. Mochten wij ergens in gebreke blijven, of iets kunnen 
verbeteren, dan horen wij dat graag. Wij rekenen echter op uw begrip. Niet alles zal perfect 
verlopen. Gezamenlijk moeten we heel ver kunnen komen! 
 
Namens het personeel van het Hoeksch Lyceum, 
 

 

Mevr. drs. R. Valkenborg,  
rector 
 
 

 
 
 


