Aan alle leerlingen van het Coornhert Lyceum en aan hun ouder(s) en/of verzorger(s)
Haarlem, 18-12-2021

Beste leerlingen, geachte ouder(s) / verzorger(s),
Helaas hebben we vanavond via de persconferentie te horen gekregen dat alle scholen in Nederland
in lockdown gaan. Dit betekent voor onze school op de eerste plaats dat we de lopende toetsweek
voor alle klassen van de onderbouw moeten afbreken en de hierin geplande proefwerken moeten
uitstellen.
Gelukkig kunnen wij de schoolexamens voor de bovenbouwklassen wél laten doorgaan. Dit betekent
(a) dat alle SE-toetsen voor de examenleerlingen (4M, 5H, 6V) gewoon doorgaan, en (b) dat in de
voorexamenklassen (3M, 4H, 4V, 5V) alleen die toetsen doorgaan die een schoolexamentoets zijn.
Leerlingen van deze klassen weten welke toetsen dit zijn. Het is ook te zien in het PTA. Wij zullen er
bovendien voor zorgen dat dit in Magister zo spoedig mogelijk zichtbaar wordt: de SE-toetsen zullen
we laten staan, de gewone proefwerken die vervallen halen we eruit.
Het is heel vervelend voor de examenleerlingen dat ze de afgelopen twee dagen mogelijk in
onzekerheid hebben verkeerd over het wel of niet doorgaan van de geplande toetsen. We willen hen
graag allen een hart onder de riem steken en aanmoedigen om zich goed te blijven voorbereiden
voor de laatste toetsen die voor komende dagen tot aan de kerstvakantie gepland staan.
We zullen komende week een aantal zaken organiseren om te zorgen dat we goed aan de vakantie
kunnen beginnen en daarna ook weer kunnen starten. Hieronder puntsgewijs de verschillende
activiteiten:
•

Kinderen van ouders in cruciale beroepen zijn welkom in school en werken rustig in het
studiehuis of de mediatheek. Meld uw kind bij de mentor zodat we weten wie er binnen
moeten zijn.

•

De toetsen die geen schoolexamen toets zijn, gaan nu niet door. We gaan deze toetsen
afnemen zodra de school weer open gaat. We hopen vooralsnog dat dit op maandag 10 t/m
woensdag 12 januari is, dus direct na de kerstvakantie. Na de volgende persconferentie
zullen we dit bevestigen of opnieuw plannen.

•

Leerlingen krijgen de mogelijkheid hun kluisje leeg te halen volgens een rooster dat zij
uiterlijk maandagochtend kunnen zien in Magister.

•

Leerlingen en docenten moeten zich voorbereiden op online lessen na de kerstvakantie.
Leerlingen krijgen een online mentorles op maandag 20-12 of dinsdag 21-12. Handleidingen
worden op de site klaargezet, je mentor zal je hierover informeren. Als je een leenlaptop
nodig hebt om na de vakantie mogelijk online onderwijs te volgen, meld dit dan zo snel
mogelijk bij je mentor, we proberen dit voor de vakantie te regelen.

•

De huiswerkbegeleiding voor leerjaar 2 en 3 en het schaatsen voor de 1e klassen kunnen
helaas niet doorgaan.

Het is ontzettend jammer dat we als school op deze manier het jaar moeten afsluiten. We wensen
iedereen evengoed goede weken. Blijf gezond en zorg voor elkaar.
Namens de schoolleiding van het Coornhert Lyceum,
Met vriendelijke groet,
Nelie Groen

