
 
 
 
 
Den Haag, 21 april 2021 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders, 
  
In de afgelopen weken zijn er op het Montaigne Lyceum gelukkig weinig besmettingen geweest. 
Veelal waren deze leerlingen niet tijdens hun besmettelijke periode op school geweest. Als dat wel 
het geval was, hebben we telkens in overleg met de GGD passende maatregelen genomen. 
Een enkele keer troffen deze de hele groep, maar het uitgangspunt is nog altijd, dat de GGD contact 
zoekt met de nauwe contacten (meer dan een kwartier binnen anderhalve meter afstand) en dat de 
andere leerlingen gewoon naar school kunnen komen. 
  
Van de heer Rutte hebben we gisteravond vernomen, dat er weer nieuwe stappen gezet worden op 
de weg naar opening van de samenleving. Dat is voor veel mensen een welkom bericht, hoewel er 
ook zorgen zijn. Voor de VO-scholen verandert er deze keer niet zoveel. Zoals jullie hebben kunnen 
lezen in de media, zijn er sneltesten onderweg naar de scholen. Wanneer deze zijn gearriveerd en we 
in overleg met het bestuur daarvoor beleid hebben geformuleerd, berichten we jullie hoe we 
hiermee om zullen gaan. Dat zal na de meivakantie worden. 
  
Intussen werken we met het hele team hard aan een schoolscan, om van al onze leerlingen de 
behoeften aan ondersteuning van het onderwijs goed in kaart te brengen. Een deel van onze 
studiedag van donderdag gaat daar ook over. We hebben rondom de rapportvergadering een 
uitgebreidere inventarisatie gemaakt dan anders. Deze zal na de meivakantie nog een 
verdiepingsslag krijgen. Daarnaast hebben we ook aan de leerlingen zelf gevraagd of zij bij zichzelf 
achterstanden constateren en zo ja, welke. 
  
In juni zal de school op basis van al deze informatie in het kader van het Nationaal Programma 
Onderwijs een plan maken. Dit plan zullen wij bespreken met de MR en we zullen daarover ook alle 
leerlingen en ouders informeren. De komende twee jaar krijgen we extra geld van het ministerie om 
dit plan tot uitvoering te brengen. We zoeken natuurlijk naar effectieve, gerichte en persoonlijke 
ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Waar het kan en mogelijk is, zijn we daar 
overigens op kleine schaal al mee gestart. Soms door ondersteuning van de eigen docent, soms door 
een oud-leerling of stagiaire te vragen daarbij te helpen. En we hebben samen met de leerlingen uit 
de MR nog eens een extra (hopelijk laagdrempelig) aanbod gedaan aan leerlingen die zich in deze 
coronaperiode naar voelen en daarvoor ondersteuning zoeken. De brief daarover hebben we vorige 
week aan iedereen verstuurd. 
  
Voor nu wensen we jullie allen een hele goede meivakantie. Leerlingen die hard aan de slag gaan 
voor hun examens: heel veel succes!  
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