
 

 

Den Haag, 15 december 2020 

 

Beste leerlingen en ouders, 

Gisteravond heeft het kabinet bekendgemaakt dat alle scholen in het primair en voortgezet 

onderwijs en de kinderopvang vanaf woensdag 16 december 2020 opnieuw hun deuren moeten 

sluiten. Voor enkele vakken en enkele groepen leerlingen is er een uitzondering gemaakt. De sluiting 

geldt vooralsnog tot en met 17 januari 2021. 

 
Wat betekent dit voor jullie in algemene zin? 

• Van 16 december tot en met 17 januari vindt het onderwijs voor het merendeel van de 
leerlingen online plaats. 

• Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open.  

• De schoolexamens voor onze eindexamenleerlingen en voor-eindexamenleerlingen (inclusief 
de PTA-toetsen voor 4V) gaan regulier door.  

 
Hoe ziet dit er vervolgens concreet uit voor jullie? 
December | Op de PTA-toetsen na, krijgt iedereen de komende twee dagen (woensdag en 

donderdag) online les tijdens de instructie-uren. Je zorgt dan ook dat je op tijd inlogt en je houdt de 

camera aan met een vervaagde achtergrond. Het kan zijn, dat je docent de geplande toets gewoon 

door laat gaan. Wees daar alert op. Op vrijdag zijn er geen lessen, je kerstvakantie gaat van start.  

Januari | Voor de leerlingen die niet in de examenklassen zitten, gaan de lessen online door vanaf 

maandag 4 januari het eerste uur. De roostermaker gaat de komende dagen aan de slag om dat 

rooster waar mogelijk nog een beetje aan te passen. Zo worden bijvoorbeeld de domeinuren eruit 

gehaald. Het aangepaste rooster komt in Magister en daar vind je ook de Teams-links naar de online 

lessen. Zorg dat je op tijd inlogt. Er worden gewoon absenten opgenomen. De camera gaat aan met 

de achtergrond vervaagd. 

De leerlingen uit de examenklassen komen na de kerstvakantie gewoon naar school. Zo kunnen 

leerlingen en docenten zich goed voorbereiden op de Schoolexamens en op het Centraal Schriftelijk 

Eindexamen. In het rooster van de eindexamenklassen blijven alle uren staan, zowel de 

instructielessen als de domeinlessen. 

De SE-week gaat volgens planning door, de leerlingen zijn fysiek op school aanwezig.  

Natuurlijk houden we ons bij het fysieke onderwijs aan de regels van het RIVM. 

Als je een praktijkvak hebt in de bovenbouw van het vmbo en je wordt op school verwacht, krijg je 

daar apart bericht over van je docent of van de afdelingsleider. 

De mentor- en coachlessen blijven ingeroosterd staan. Dat is het uur waarop je met je mentor kunt 

bespreken hoe het online lesgeven gaat. De rest van het mentoruur en het coachuur ben je 

beschikbaar voor individuele afspraken met je mentor.   
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Dus:  

• De komende twee dagen vindt het onderwijs online doorgang. 

• Eindexamenklassen komen in januari volgens het rooster naar school en zijn fysiek aanwezig 

tijdens de SE-week, volgens planning. 

• Voorexamenklassen (3M, 4H, 4V en 5V) krijgen online onderwijs en komen in januari tijdens 

de SE-week fysiek de PTA-toetsen maken. Onze 4V klassen worden beschouwd als 

voorexamenklassen. Immers: zij doen ook PTA-toetsen immers. 

• Voor de onderbouwklassen gaan de lessen na de kerstvakantie online door. 

 
Opvang van leerlingen (stukje voor de ouders) 
Op de website van de Rijksoverheid staat het overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens de lockdown. 

Heeft u een beroep in de vitale sector en wilt u graag dat uw kind op het Montaigne Lyceum wordt 

opgevangen, wilt u dan een mail sturen aan onze administratie op info@montaigne.nl? Vanuit de 

school nemen wij vervolgens contact met u op. 

Mochten jullie nog vragen hebben, willen jullie dan contact opnemen met de mentor of de 

afdelingsleider? 

 

Tot slot 
We verwachten dat de maatregelen in ieder geval tot en met 17 januari zullen duren, maar we weten 

natuurlijk niet hoe de situatie er volgende maand uitziet. Met het beste voor onze leerlingen voor 

ogen zullen we de komende tijd bijsturen indien dat nodig en/of wenselijk is. 

We doen een beroep op leerlingen en ouders om – samen met ons – de uitdagende periode die voor 

ons ligt zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk elkaar te helpen het onderwijs 

op afstand op een verantwoorde manier in te vullen. 

Via deze weg wensen we u, te midden van de uitzonderlijke omstandigheden en alle beperkingen, 

mooie feestdagen en een goed 2021. Graag tot volgend jaar! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de schoolleiding en in overleg met de voorzitter van de MR, 

 

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

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
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