
 

 

Den Haag, 19 december 2021 

Betreft: brief inzake corona lockdown winter 2021-2022 

 

Beste leerlingen en ouders, 

De inkt van de kerstgroet was nog niet droog, of de wereld was alweer veranderd. We hebben 

vandaag overleg gehad met de schoolleiding en de MR en zijn met goede moed begonnen deze 

nieuwe werkelijkheid in kaart te brengen. 

In dat verband sturen we jullie onderstaande informatie over de gevolgen van de nieuwe lockdown 

voor het Montaigne Lyceum. Deze brief gaat over de komende week tot aan de Kerst. Aan het einde 

van de kerstvakantie informeren we jullie vervolgens nader over de start in januari. 

Het kabinetsbesluit van zaterdag 18 december jl. betekent dat onze school haar deuren de komende 

week toch moet sluiten, met uitzondering van de (voor)examenleerlingen, het praktijkgericht 

onderwijs en leerlingen met een kwetsbare thuissituatie. Wanneer leerlingen en medewerkers op 

school zijn gelden natuurlijk de huidige maatregelen. 

Hoe ziet de komende week voor het Montaigne Lyceum er nu uit? 

Maandag 20 december 

De reguliere lessen gaan de komende week niet door. De geplande PTA schoolexamens en de 

inhaalexamens gaan wel gewoon door, volgens planning. In sommige gevallen proberen we de 

schoolexamens wat naar voren te halen, daarover krijg je nog bericht. De deadlines voor de PO’s 

blijven staan.  

De toetsen voor de onderbouw worden uitgesteld. De PO’s die digitaal ingeleverd worden moeten 

gewoon worden ingeleverd volgens de deadline. 

Met het oog op eventuele online lessen na de kerstvakantie verwachten we alle leerlingen op school 

om hun lockers leeg te halen en alle spullen mee te nemen op de volgende tijden. Nadat je je spullen 

hebt opgehaald, ga je terug naar huis. 

08:30 klassen 1 

09:30 klassen 2 

10:30 klassen 3 

11:30 klassen 4 

13:00 klassen 5 

14:00 klassen 6 

Ouders kunnen voor maandag 13:00 uur hun kind(eren) opgeven voor de noodopvang. De 

noodopvang wordt verzorgd van maandag tot en met donderdag. U kunt uw kind(eren) opgeven bij 

de administratie (info@montaignelyceum.nl), wanneer er sprake is van een kwetsbare thuissituatie.   

mailto:info@montaignelyceum.nl


Dinsdag 21 december 

Het derde uur, 09:50 uur hebben alle leerlingen met hun mentoren/coaches een mentorles via 

Teams als afsluiting voor de vakantie. Deze les wordt ingepland in je rooster. Via het huiswerk van 

deze les vind je dan in Magister de Teamslink. 

De geplande PTA schoolexamens en de inhaalexamens gaan gewoon door, volgens planning. In 

sommige gevallen proberen we de schoolexamens wat naar voren te halen, daarover krijg je nog 

bericht. De deadlines voor de PO’s blijven staan. 

De docenten zijn (op hun werkdagen) tot en met donderdag bereikbaar voor extra uitleg of vragen 

online. Maak daar dan ook vooral gebruik van wanneer je dat nodig hebt. 

Woensdag 22 december 

De geplande PTA schoolexamens en de inhaalexamens gaan gewoon door, volgens planning. In 

sommige gevallen proberen we de schoolexamens wat naar voren te halen, daarover krijg je nog 

bericht. De deadlines voor de PO’s blijven staan. 

De docenten zijn (op hun werkdagen) tot en met donderdag bereikbaar voor extra uitleg of vragen 

online. Maak daar dan ook vooral gebruik van wanneer je dat nodig hebt. 

Donderdag 23 december 

De geplande PTA schoolexamens en de inhaalexamens gaan gewoon door, volgens planning. In 

sommige gevallen proberen we de schoolexamens wat naar voren te halen, daarover krijg je nog 

bericht. De deadlines voor de PO’s blijven staan. 

De docenten zijn (op hun werkdagen) tot en met donderdag bereikbaar voor extra uitleg of vragen 

online. Maak daar dan ook vooral gebruik van wanneer je dat nodig hebt. 

Vrijdag 24 december 

De school is dicht, dit is de eerste dag van de kerstvakantie. 

Na de kerstvakantie, een eerste doorkijkje 
Voorlopig gaan we ervan uit, dat vanaf maandag 10 januari in ieder geval de examenleerlingen naar 

school komen. Tevens gaan we er vanuit, dat de geplande SE-week in januari gewoon fysiek door zal 

gaan. Aan het einde van de kerstvakantie informeren we jullie vervolgens nader over de start in 

januari. 

Tenslotte 
Graag hadden we de komende week het jaar 2021 samen willen afsluiten. Dat nu zo plotseling het 
besluit genomen is om de scholen te sluiten, is voor ons allemaal een fikse tegenvaller. Maar het 
nemen van beslissingen in dit tijdsgewricht is ook voor onze regering geen eenvoudig zaak. We zullen 
opnieuw onze uiterste best doen om de komende weken op een zo constructief mogelijke manier in 
te vullen en we vragen daarbij van jullie allen om daarin nauw met ons op te trekken. 
 
We wensen jullie allen een goede week en een fijne kerstvakantie. 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding en de MR, 
 
F. van Stokhem, conrector 
Drs. R.A. de Vries, rector 


