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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 
 
Datum  : 26 augustus 2020 
Kenmerk : VRG/grd 
Betreft  : eerste brief schooljaar 2020-2021 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Komende week is het zover! We starten met het nieuwe schooljaar. Alle medewerkers van het 
Hoeksch Lyceum kijken hiernaar uit. Na een bewogen schooljaar is het bijzonder fijn om alle 
leerlingen weer samen op school te hebben. Iedereen zal begrijpen dat ook dit  jaar geen “gewoon” 
schooljaar zal worden. Er zijn vele veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals u middels de brief van het 
bestuur heeft kunnen vernemen. Bij het nemen van de maatregelen waren er een aantal 
uitgangspunten: de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot de veiligheid, de uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid. Een korte opsomming van wat er ondernomen is: de noodzakelijke 
ontsmettingsmiddelen, vaste looproutes, vaste lokaalindeling (losse bankjes en 1,5 meter vrije 
ruimte rondom de docent), vaste lokalen voor de onderbouw teneinde het aantal bewegingen 
binnen het gebouw te beperken, posters met regels in ieder lokaal, bij aanvang van het schooljaar 
een voorlichting aan iedere klas. Daarnaast zijn wij bijzonder verheugd dat het nieuwe 
ventilatiesysteem aan de hoogste eisen voldoet. 
 
Dan zijn wij er natuurlijk nog niet. Het afgelopen schooljaar hebben wij ons uiterste best gedaan en 
de leerlingen ook. Het afstandsonderwijs zal echter zeker van invloed zijn geweest op de 
onderwijskwaliteit en het leerniveau van menig leerling. Om de leerling zo goed mogelijk in dit 
schooljaar te kunnen begeleiden heeft het Hoeksch Lyceum waar mogelijk de lesgroepen verkleind. 
Een kostbare maatregel die uitsluitend voor dit schooljaar ingezet kan worden. Daarnaast  zullen we 
de vorderingen nauwlettend in de gaten houden en extra ondersteuning inzetten als dat nodig is. 
 
We kunnen echter niet in de toekomst kijken. Niet voor alles is een oplossing. We hopen natuurlijk 
dat uitval van lessen sporadisch blijft. De mogelijkheden om te vervangen zijn beperkt. We zullen u 
zo goed mogelijk op de hoogte houden van de actuele situatie via de site. Bij ingrijpende wijzigingen 
ontvangt u een persoonlijk bericht. We begrijpen dat het niet mogelijk zal zijn om voor iedereen de 
onrust weg te nemen. Schroom niet om contact op te nemen met mentor of teamleider wanneer er 
zorgen zijn. 
 
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij samen met personeel, de leerlingen en u ook dit 
schooljaar tot een goed en succesvol jaar kunnen maken. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens al het personeel, 

 
R.Valkenborg  
rector 


