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Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van het Hoeksch Lyceum
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: 17 december 2020
: VRG/grd
: informatie eerste twee schoolweken januari

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
In een vrijwel lege school stel ik mijn laatste brief op aan u/ jullie allen in 2020. Wat een jaar! Dat
geldt natuurlijk niet alleen voor het Hoeksch Lyceum, dat geldt voor eenieder van ons. Elke leerling,
elke ouder, elke medewerker heeft zijn eigen corona ervaringen, problemen om op te lossen,
uitdagingen om aan te gaan. Zoveel mensen, zoveel gezichten met mondkapjes, wat speelt zich af in
al die hoofden? Ieder zijn eigen verhaal. De laatste weken van december ben je daar meer mee bezig
dan anders. In het onderwijs draait alles om groei. Eens te meer besef je hoe belangrijk
saamhorigheid, wederzijds begrip, solidariteit en betrokkenheid zijn om te kunnen groeien. Wat zijn
we zonder de ander? Met dat in het achterhoofd willen we ook het nieuwe jaar ingaan. Een jaar dat
start in lockdown. Zoals aangekondigd hierbij de informatie voor de eerste twee schoolweken in
januari. Voor de examenleerlingen volgt nog een aparte brief.
Tot 18 januari volgen alle leerlingen (behalve de eindexamenleerlingen) de lessen op afstand. De
online lessen duren 40 minuten. Dat is korter dan een normale les op school, maar wel effectiever
gebleken. De docenten geven niet 40 minuten lang instructie, maar dienen wel 40 minuten aanwezig
te zijn in die les om vragen te beantwoorden en te begeleiden. De aanwezigheid van de leerlingen
wordt geregistreerd. Wanneer wij ons zorgen maken over de aanwezigheid van de leerling nemen wij
contact op.
De verschillende lessen worden zoveel mogelijk gegeven. Uitzondering vormen de LO-lessen en de
talentlessen. Voor sommige vakken is er wel een alternatieve invulling. De studielessen gaan ook
door en zijn het contactmoment van de mentor met de leerling.
Ook al zijn het dit keer, naar wij hopen, slechts twee weken, schroom niet met school contact op te
nemen bij vragen of zorgen. We moeten het echt samen doen.
Mocht er sprake zijn van een positieve besmetting dan kan dit doorgegeven worden via
info@hoekschlyceum.nl. Wij zorgen dan voor de verspreiding van de bekende informatiebrief.
Van harte hopen wij dat na deze lockdown het schoolleven snel normaliseert. Geen mondkapjes,
geen vaste looprichting, maar wel weer mooi voorstellingen, excursies, reizen, feesten, de
activiteiten die extra glans geven aan de middelbare schooltijd. We zullen nog even geduld moeten
hebben. Voor nu wens ik iedereen mooie dagen toe en een goede jaarwisseling. Een jaar zonder
vuurwerk, maar samen maken wij het licht!
Met warme decembergroet,

mevr. drs. R.M. Valkenborg,
rector

