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Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van het Hoeksch Lyceum 
 
Datum  : 15 december 2020 
Kenmerk : VRG/grb 
Betreft  : lockdown week 51  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Gisteravond heeft iedereen in Nederland kennis kunnen nemen van de nieuwe harde lockdown 

maatregelen. In deze zakelijke mail beperken wij ons tot de afspraken voor deze laatste week. 

Later deze week ontvangt u/ontvangen jullie een mail met de richtlijnen voor de lockdown periode in 

januari. 

Woensdag, donderdag en vrijdag volgen alle leerlingen (dus ook de examenleerlingen) thuis online 

les. De lessen duren 40 minuten. De LO-lessen vervallen. Vrijdag eindigen de lessen na het 4e uur. Het 

kerstprogramma voor het 5e uur zal geen doorgang vinden. 

Om de lessen nu en in januari goed te kunnen volgen is het belangrijk dat de leerlingen al hun 

boeken thuis hebben. Gisteren hebben wij de leerlingen al gevraagd om zoveel mogelijk mee naar 

huis te nemen. We raden iedereen aan om vandaag de kluis leeg te maken, zodat alles thuis 

aanwezig is. 

Net als voor de zomervakantie kunnen de leerlingen die thuis geen gebruik kunnen maken van een 

computer voor de periode van de lockdown een chromebook lenen van school. Het gaat hier echt 

om de uitzonderingen. Een extra device is natuurlijk prettig, maar aan die vraag kunnen wij niet 

voldoen. Neem voor het lenen van een chromebook contact op met p.braas@hoekschlyceum.nl  

Op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 uur en 15.00 uur kan een chromebook opgehaald 

worden bij de heer P. Braas na ondertekening van de leenovereenkomst. 

Ook in de periode van de online lessen controleren wij de aanwezigheid van de leerlingen. Wij 

verzoeken dan ook bij ziekte dit op de gebruikelijke wijze door te geven aan de verzuimcoördinator. 

Nadere berichtgeving volgt.  

Met vriendelijke groet, 

 
mevr. drs. R.M. Valkenborg, 
rector 
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