Den Haag, 28 mei 2021
Betreft:

brief inzake openstelling van de school

Geachte ouders, beste leerlingen,
De minister heeft afgekondigd, dat het anderhalve meter afstand houden tussen leerlingen onderling
vanaf 7 juni niet langer nodig is. Er is sprake van volledige openstelling van middelbare scholen. Aan
scholen wordt gevraagd hieraan invulling te geven, waarbij ze niet aan het onmogelijke gehouden
zijn.
Wat zegt ons bestuur?
De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden hebben afstemming gehad hoe
hier op een passende manier invulling aan gegeven kan worden. Voor de vo-scholen van Lucas
Onderwijs betekent dit heel concreet dat er op schoolniveau, maar altijd in afstemming met de
regiodirecteur en de MR, wordt bepaald wat mogelijk is. Daar waar volledige openstelling vanwege
organisatorische redenen niet geheel mogelijk is, zullen scholen zoveel als kan maatwerkoplossingen
bieden in de geest van het kabinetsbesluit.
Hoe gaat het Montaigne Lyceum hiermee om?
Een volledige opening van de school kan voor leerlingen (en voor ons allen) in sociaal opzicht heel fijn
zijn. Het brengt echter tegelijkertijd risico’s met zich mee en dit zou tot meer uitval en discontinuïteit
kunnen leiden dan wenselijk is. In dat licht hebben we geïnventariseerd wat de organisatorische
mogelijkheden zijn om in de geest van het kabinetsbesluit te handelen. Voorts heeft de directie met
de MR gesproken over een optimaal organisatorisch scenario. Tenslotte hebben we dit met de
regiodirecteur besproken en zijn we tot het volgende gekomen.
Wat is de concrete situatie op school vanaf 31 mei?
Vanaf aanstaande maandag krijgt de helft van de klassen weer volledig fysiek les op school. Voor
deze leerlingen is de school dus helemaal geopend. De andere helft van de leerlingen komt voor 70%
naar school en krijgt de andere dagen online les. We hebben samen met de roostermaker zorgvuldig
bekeken welke klassen het meest gebaat zijn bij een volledig fysieke schoolweek. We zijn er blij mee
en trots op dat het is gelukt op deze manier een zo goed mogelijk programma op te zetten voor de
laatste weken van het schooljaar. We doen dat in de grote ruimtes die we daar nu ook voor
gebruiken en waar we na de examenperiode nog een paar bij hebben kunnen creëren. We blijven
letten op de veiligheid van leerlingen met een kwetsbare thuissituatie en medewerkers die nog niet
zijn ingeënt en die met deze voorwaarden ook in de laatste weken veilig fysiek les kunnen
krijgen/geven. Dus:

Na de roosterwijziging van maandag 31 mei aanstaande voor een zo volledig mogelijke
openstelling van de school komen er geen verdere roosterwijzigingen meer
tot aan het einde van het schooljaar.

Wat zijn onze overwegingen?
• Gedurende de hele coronaperiode strijden de veiligheid van leerlingen ouders, medewerkers
en het onderwijsproces om voorrang. We zijn er als Montaigne Lyceum, actief en met gezond
verstand inspelend op elke nieuwe wijziging, in geslaagd de balans tussen onderwijs en
veiligheid zo goed mogelijk te bewaren. We willen in het zicht van de haven deze balans
graag in evenwicht houden.
• De periode tot de zomervakantie is kort. Het omzetten van het rooster heeft effect voor een
beperkte periode. Het Montaigne Lyceum heeft vanaf 7 juni nog 12 lesdagen volgens rooster.
Daarna start de toetsperiode. De nettowinst is vijf schooldagen voor de helft van het aantal
leerlingen. Een dergelijke grote ingreep voor een beperkte periode is organisatorisch uit
evenwicht.
• Door nu nog verder volledig open te gaan, creëren we een onrustige periode voor leerlingen
en medewerkers. Er komt (weer) een nieuw rooster, gebaseerd op het rooster uit december
en aangepast aan alle wijzigingen die in de tussentijd zijn opgetreden. Planningen van
leerlingen en docenten moeten opnieuw worden bijgesteld, omdat uren en dagen soms weer
veranderen en teruggeplaatst worden.
• Het OMT geeft aan dat extra besmettingen kunnen worden voorkomen door alle leerlingen
twee keer per week te laten testen. Dit kan niet (sociaal) veilig op school georganiseerd
worden, nog los van het feit dat hiervoor toestemming van ouders en leerlingen een vereiste
is en dat wij geen dwang mogen en willen toepassen. We bieden leerlingen de mogelijkheid
thuis te gaan testen, in de persoonlijke levenssfeer waar ruimte is om samen met de ouders
een eigen afweging te maken, zonder sociale druk. Het ministerie heeft ons daarvoor
voldoende voorraad verstrekt. Echter, het zicht op de frequentie daarvan ontbreekt en is
lastig te organiseren. Hierdoor wordt deze ‘veiligheidsklep’ voor nu onbruikbaar.
• Ook hier kan het oplopen van het aantal besmettingen een risico vormen voor het kunnen
maken van de afrondende toetsen voor de leerlingen. Als leerlingen tijdens de laatste (toets)
weken in quarantaine moeten, wordt het wel erg moeilijk het schooljaar cijfermatig goed en
eerlijk af te ronden.
Nog even op een rijtje voor de overzichtelijkheid
• De roosterwijziging van maandag 31 mei is de laatste van dit schooljaar.
• De lessen blijven met de hele klas tegelijk plaatsvinden in de grote, uitstekend geventileerde
lesruimtes, die blijven ingericht op 1,5 meter afstand.
• Bij het rondlopen door de school blijft de mondkapjesplicht van kracht.
• We vragen leerlingen en medewerkers om tweewekelijks thuis een sneltest te doen. Deze
zijn op school beschikbaar.
• Het advies van het ministerie voor eindexamenleerlingen is, om deze groep zeker nog aan de
anderhalvemetermaatregel te houden. Het risico van besmettingen en daardoor niet
afgeronde examens is te groot. Door bovenstaande maatregelen is dit advies prima
uitvoerbaar.
Tot slot
We hopen op deze weloverwogen wijze dit bijzondere schooljaar tot een goed einde te kunnen
brengen met elkaar. Graag willen we op deze plek de leerlingen een groot compliment maken. We
zien een flexibele generatie, die in de afgelopen anderhalf jaar heel veel solidariteit heeft laten zien
voor kwetsbare en oudere mensen, die met enige opgewektheid met mondkapjes rondloopt in de
school en zich daarop ook op een plezierige manier laat aanspreken. We zien ook dat sommigen van
jullie het moeilijk hebben (gehad) en zullen onze uiterste best doen om jullie te ondersteunen, dit en
volgend jaar. We zijn trots op jullie en hebben er veel vertrouwen in dat we er met elkaar op een
goede manier uitkomen.

Daarbij is het ook voor ouders goed om te weten, dat wij inmiddels al volop bezig zijn met het
vormgeven van het nieuwe jaar en het inrichten van de extra ondersteuning voor de leerlingen die
dat nodig hebben. Aan het einde van dit schooljaar hoort u daar meer van. Waar dat te regelen viel,
is de ondersteuning zelfs al in kleine groepjes of individueel van start gegaan.
Wij wensen alle leerlingen een goede afronding van het schooljaar.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

Frans van Stokhem, conrector
Drs. Renate A. de Vries, rector

