
 

 

 

Den Haag, 15 oktober 2020 

Betreft: update corona 

 

Beste leerlingen, geachte ouders, 

Na de persconferentie van premier Rutte van afgelopen dinsdagavond willen wij jullie en u 

aansluitend graag weer een update geven van de situatie op het Montaigne Lyceum. 

Besmettingen lopen terug 
In de afgelopen weken heeft het Montaigne Lyceum in eerste instantie te maken gehad met een 
toenemend aantal positief geteste leerlingen en medewerkers. Op het moment van schrijven van 
deze brief echter lijkt het aantal besmettingen flink te zijn teruggelopen. Dat is voor de rust in de 
school en in de gezinnen fijn natuurlijk. In de tussentijd hebben we wel een goede slag kunnen 
maken in het verder inzetten van het online-onderwijs. Dat merken we bij zowel de leerlingen als de 
docenten die thuis hebben gewerkt of nog moeten werken.  
 
Wij wensen alle mensen die momenteel nog thuis zijn sterkte en van harte beterschap.  
 
Rol van de GGD 
In de weken die achter ons liggen hebben we veel waardering gekregen voor de GGD. Velen van ons 

zijn al persoonlijk langs geweest bij de goed georganiseerde teststraten, voor onszelf of voor onze 

kinderen. Het woord volksgezondheid heeft een nieuwe klank gekregen. Natuurlijk verloopt niet alles 

vlekkeloos in dit hele proces, maar wij als school werken goed samen met de GGD en hebben korte 

lijnen wanneer er even wat onduidelijkheid ontstaat. De GGD staat op het standpunt, dat 

besmettingen niet op school plaatsvinden. Dat leest u dan ook terug in onze brieven waarin wij de 

GGD citeren. 

Maar zoals een van de ouders in de MR ons toefluisterde: “Uit ervaring weet ik dat het kan, dat de 

besmetting toch misschien wel op school heeft plaatsgevonden, geen verwijt, absoluut niet, dat is 

inherent aan het beleid en ik ben het volledig eens met het beleid om de scholen open te houden. 

Maar het ligt echt niet altijd aan het gedrag van leerlingen of gezinnen, de meeste mensen passen 

wel degelijk hun gedrag aan.” Vanuit de school willen we er slechts dit over opmerken: het is 

opbouwend om te zien en te horen dat zovelen zich goed houden aan de maatregelen. Fijn om 

samen zo goed mogelijk voor onszelf en elkaar te zorgen. Daar geven we jullie dan ook graag een 

groot compliment voor. 

Inzet van digitale middelen 
De aangekondigde laptops voor docenten zijn inmiddels binnen. Ze worden momenteel 
klaargemaakt voor gebruik en in de loop van deze week uitgereikt. Daarmee zijn we weer een mooie 
stap verder en voelen we ons toegerust voor de komende periode. 
 

  



Mondkapjes 
In afwachting van de juridische toets van de regering met betrekking tot verplichte mondkapjes 
blijven wij op het Montaigne Lyceum het dringende advies geven aan leerlingen en medewerkers om 
een mondkapje te dragen. Het is even wennen, maar als het een gewoonte wordt, dan is het op het 
moment dat het verplicht wordt gemakkelijker vol te houden en hoeven we elkaar er niet telkens aan 
te herinneren. 
 
Tenslotte 
Wij vinden het fijn dat de school open kan blijven voor dit moment. Tegelijk liggen er ook protocollen 
klaar voor wanneer we onverhoopt toch nog een volgende stap moeten zetten. Deze zijn besproken 
met de MR. We zien daarom de komende periode met vertrouwen tegemoet. 
 
Namens de schoolleiding van het Montaigne Lyceum wensen we jullie en u een goede 
herfstvakantie. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
F. van Stokhem, conrector 
Drs. R.A. de Vries, rector 
  



 

 Protocol online volgen van fysieke lessen 

 

• In principe worden de lessen op school gegeven en zijn de leerlingen op school. Als je volgens 

de richtlijnen van de GGD thuis moet blijven, kun je lessen online volgen. Zodra je negatief 

getest bent, kom je weer naar school 

 

• De docent streamt in principe het instructiegedeelte van de instructieles via Teams. De rest 

van de les heb je dan de tijd voor zelfstandig werken.  

 

• Je bent verplicht deze lessen bij te wonen als je gezondheid dat toelaat. 

 

• De domeinlessen worden niet gestreamd. Tijdens de domeinles loopt de docent rond, dus 

dan is de docent in principe niet digitaal beschikbaar voor je vragen. 

 

• Je kunt natuurlijk altijd mailen en de docent zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 

twee werkdagen, je vragen digitaal beantwoorden. 

 

• De lessen worden onder geen beding opgenomen door de leerlingen. 

 

• Leerlingen en ouders staan er garant voor dat er ook niet via andere kanalen beelden 

verschijnen van onze leerlingen of medewerkers op internet, die uit dergelijke lessen 

afkomstig zijn. 

 

• Alle studiewijzers staan in magister. We werken met Teams. 
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