
 

 

 

Aan de leerlingen en de  ouders van de leerlingen van het Montaigne Lyceum  

Beste leerlingen en ouders, 

Gisteravond heeft de minister-president ons geïnformeerd over de besluiten van het kabinet inzake de coronacrisis. 
We hebben gehoord dat de basisscholen deels weer open gaan en dat de VO-scholen zoals het er nu naar uitziet 
waarschijnlijk met ingang van 1 juni weer onderwijs op locatie mogen gaan organiseren. 
Na de meivakantie zullen we daar plannen voor gaan maken.  
 
Voor nu willen we eerst een aantal belangrijke afspraken op een rijtje zetten voor de maand mei, waarin het 
onderwijs op afstand nog ‘gewoon’ doorloopt. 
 
Afspraken voor de maand mei 

1. Het lesrooster is leidend. Eén van die lesuren per week wordt verplicht ingeroosterd voor een online les. De 
docent is daarnaast zoveel mogelijk beschikbaar op de uren die in het rooster staat. Dat geeft rust en 
duidelijkheid. 

2. Alle leerlingen zijn bij deze ingeroosterde uren verplicht aanwezig. De docenten gaan registeren wie 
aanwezig en afwezig zijn. 

3. We vragen van alle docenten om steeds een week vooruit te plannen. Dat weet je als leerling ruim van 
tevoren wanneer je bij de online les wordt verwacht. De docent zet in magister op welk lesuur de verplichte 
online-les gaat plaatsvinden. 

4. Deze standaardmanier van lesgeven gaat na de meivakantie op 11 mei in. In de week van 4 mei zullen de 
docenten deze online-lessen in gaan plannen: voor elk vak wordt dan één keer een online-les gepland.  

 
Over toetsen en schoolexamens (SE’s) 
In de onderbouw worden in periode na de meivakantie verschillende toetsen afgenomen. Alle toetsen zijn of 
worden opgenomen in het toetsrooster.  
 
De toetsweek voor de bovenbouwklassen staat gepland van 11 t/m 18 mei en gaat online door. Mocht je daar nog 
vragen over hebben, overleg dan vooral met je afdelingsleider. De aanpassingen van de PTA’s voor de 
voorexamenklassen wordt ter hand genomen en na de meivakantie aan de MR voorgelegd. 
 
Voor de eindexamenklassen geldt het volgende.  
Op het vmbo zijn de SE’s inmiddels afgenomen, met uitzondering van het SE geschiedenis, dat staat gepland voor na 
de vakantie.  
In de havo/vwo bovenbouw is een aantal examens afgenomen voor de vakantie. De overige SE’s staan na de 
meivakantie gepland in de eerste twee weken.  
Op 4 juni worden de uitslagen bekend en worden alle leerlingen gebeld. 
 
In de afgelopen weken hebben we laten zien, dat leerlingen, docenten en ouders heel veel kracht en creativiteit in 
huis hebben om zo goed en verantwoord mogelijk onderwijs op afstand mogelijk te maken. We hebben veel 
complimenten gehad van ouders en leerlingen, hartelijk dank daarvoor. We hebben ook vragen en kanttekeningen 
ontvangen. Deze hebben we zo goed mogelijk meegenomen in de bovenstaande afspraken.  
 
We vinden het kostbaar om te merken, dat we met elkaar een hechte gemeenschap vormen, ook in deze tijden. Na 
de meivakantie treffen we elkaar graag weer, eerst online en dan hopelijk vanaf juni ook weer in aangepaste vorm 
op school. 
 
Voor nu wensen we jullie en u een fijne meivakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Schoolleiding Montaigne Lyceum 


