
 

Beste ouder/verzorger, beste leerling, 

Vanuit ons bestuur Lucas Onderwijs komt het volgende bericht naar u/jullie toe. 

Donderdagmiddag 12 maart heeft het kabinet een persconferentie gegeven waarin aanvullende 

maatregelen zijn aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus, die per direct ingaan: 

• Blijf thuis bij griepverschijnselen; heb je een neusverkoudheid, last van hoesten of koorts, 

blijf thuis. Mijd in dit geval ook sociale contacten. 

• Evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. 

• Beperk je bezoek aan ouderen met verminderde weerstand. Heb je zelf te maken met een 

verminderde weerstand, vermijd dan reizen met het openbaar vervoer. 

• Werk – indien het werk dit toelaat – zoveel mogelijk thuis of spreid de werktijden.  

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. 

Wat betekent dit voor de school? 

Scholen – inclusief kantine – worden niet gesloten en reguliere onderwijsactiviteiten gaan gewoon 

door. Als overweging geeft minister-president Rutte aan dat sluiting van scholen op dit moment niet 

bijdraagt aan de bestrijding van het virus; jongeren vallen niet in de groep met de hoogste risico’s. 

Bovendien zou de maatschappelijke impact van een dergelijke beslissing te groot zijn. 

Activiteiten buiten het reguliere rooster met meer dan 100 ouders en/of leerlingen worden afgelast 

of tot nader order opgeschort. Denk hierbij aan reizen, sportdagen/-activiteiten, 

toneelvoorstellingen, tafeltjes-/ouderavonden, projectpresentaties of grote personeels-

vergaderingen. Op vrijdag 13 maart rond 17.00 uur worden vragen beantwoord op de website van 

het ministerie van Onderwijs. <<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-

cultuur-en-wetenschap>> 

 

 
Voor het Montaigne Lyceum betekent dit concreet het volgende: 
 

• Excursies van individuele klassen in de maand maart gaan NIET door. 

• Maandag 16 maart: praktijkschoolexamens vmbo-kader gaan WEL door. 

• Dinsdag 17 maart: GEEN verkort rooster. De studiemiddag gaat niet door. 

• Profielwerkstukpresentaties van dinsdag 17 maart gaan eveneens NIET door. 

• Donderdag 19 maart: de vakdocentenmiddag en -avond wordt telefonisch georganiseerd. 
De indeling blijft dezelfde, maar de docent zal telefonisch contact met u opnemen op het 
afgesproken tijdstip op het telefoonnummer dat in Magister staat. U kunt dus NIET op 
school terecht hiervoor. 

• Dinsdag 24 maart: Montaigne on Stage gaat NIET door. 

• Maandag 30 maart: SE-week gaat WEL door. 

• De reis naar Londen van 3vwo in april gaat NIET door. 
 
We vinden het uiterst belangrijk dat de weg naar het eindexamen zo goed mogelijk door kan gaan. 
Dit blijft voor ons vanzelfsprekend een topprioriteit. We zullen er alles aan doen om onze 
leerlingen ook in deze omstandigheden te blijven faciliteren. 
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Verzoek tot melden bij een besmetting 
Wij verzoeken ouders opnieuw om in geval van besmetting of indien het coronavirus is vastgesteld zo 
spoedig mogelijk een melding te doen via info@montaignelyceum.nl en de afdelingsleider op de 
hoogte te stellen.  
 
Communicatie 
Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij u hiervan op de hoogte via de mail en via de 
website. 
 
Waar vindt u nuttige informatie?  
Tot slot verwijzen wij wellicht ten overvloede nog eens naar de websites van de GGD, de 
rijksoverheid en het RIVM. Met name de website van het RIVM wordt dagelijks ververst. Ook wij zijn 
afhankelijk van de informatie die deze instanties bieden. Hier volgen de links:  
1. GGD: https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus   

2. Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-
vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang   

3. RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden   
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 
 
 
Directie Montaigne Lyceum 
M. Zorge, conrector 
Drs. R.A. de Vries, rector 
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