Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Het jaar 2020 zit er bijna op. Binnenkort kan uw zoon/dochter genieten van een
welverdiende vakantie. Helaas hebben we nog steeds te maken met hoge besmettingscijfers
van het Covid-19 virus, waardoor de landelijke maatregelen ook tijdens de kerstvakantie van
kracht blijven. Ook in deze regio blijven de besmettingscijfers aanhoudend hoog. Reden
voor ons als scholengemeenschap om na de kerstvakantie te starten met een online
lesweek. In deze brief informeren wij u daar graag over.
Geen verlenging kerstvakantie door de overheid
Voorafgaand aan de persconferentie op 8 december is er veel gesproken over het eventueel
verlengen van de kerstvakantie met een week. Dit om een te verwachten piek na de
feestdagen qua verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Het kabinet heeft deze
maatregel tijdens de persconferentie niet besproken of aangekondigd. Dat neemt niet weg
dat scholen de ruimte hebben om te kijken op welke wijze zij invulling geven aan veilig en
verantwoord onderwijs voor iedereen.
Online lesweek na de kerstvakantie
Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk om onderwijs zo effectief en veilig mogelijk te
geven. In dit kader heeft Het Stedelijk Lyceum besloten om op alle locaties de eerste week
na de kerstvakantie over te stappen naar een online lesweek. Voor kwetsbare leerlingen
maken wij uitzonderingen. Dit gaat in overleg met de betreffende locatiedirectie en ouders
van deze leerlingen. Wij zijn tot dit besluit gekomen in samenspraak met onze GMR. Op
deze manier denken wij zo goed mogelijk invulling te geven aan het organiseren van veilig
onderwijs en we hopen hiermee een mogelijke piek qua verspreiding na de feestdagen te
voorkomen. Zo kunnen we vanaf 11 januari zo veilig mogelijk onze deuren weer openen
voor onze medewerkers en leerlingen.
Wat betekent dit voor uw zoon of dochter?
● 18 december is dit kalenderjaar de laatste (les)dag dat uw zoon/dochter op school is
● de kerstvakantie is van 19 december tot en met 3 januari
● in de week van 4 tot en met 8 januari organiseren alle locaties van Het Stedelijk
Lyceum de lessen online
● vanaf 11 januari vinden de lessen weer op school plaats
Via de locatie van uw zoon of dochter ontvangt u meer informatie over de online lesweek.
Hierover ontvangt u apart een brief van de locatie waar uw zoon of dochter onderwijs volgt.
Samen komen we verder
Om veilig onderwijs te kunnen blijven geven op onze locaties, hebben wij ook uw hulp nodig.
Wij vragen u om uw zoon of dochter thuis te houden als uw zoon of dochter verkouden is of
andere gezondheidsklachten heeft. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw zoon of
dochter op veilige en verantwoorde manier naar school kan blijven gaan.
Fijne vakantie
Met het inzetten van een online lesweek na de kerstvakantie, hebben wij alle vertrouwen in

een mooie en succesvolle start van het nieuwe jaar. Natuurlijk niet zoals we graag zouden
willen, maar wel op een manier waarbij we oog hebben voor een veilige omgeving voor onze
leerlingen en medewerkers. Blijf gezond!
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u altijd terecht bij de locatie
waar uw zoon of dochter naar school gaat.
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