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Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  
 

Hierbij ontvangen jullie een nieuwe update van de situatie bij ons op school met betrekking tot corona.   
 

In de afgelopen twee weken zijn in totaal twaalf leerlingen van het Hyperion Lyceum positief getest. De 
ouders en leerlingen van de betreffende klassen en lesgroepen hebben wij in een apart bericht al eerder 
hiervan op de hoogte gebracht.  
 

Acht van deze twaalf leerlingen zaten in leerjaar 3, verdeeld over drie verschillende klassen. De GGD doet in 
dit soort gevallen aanvullend onderzoek om de betreffende school op maat te kunnen adviseren. Helaas 
was de GGD maandag door drukte niet in staat om ons op korte termijn te adviseren, zodat wij uit voorzorg 
hebben besloten de lessen van alle derde klassen voor de rest van deze week online plaats te laten vinden. 
Vanaf maandag 9 november worden de derdeklasleerlingen weer fysiek op school verwacht.  
 

Overigens heeft de GGD uit nader onderzoek naar deze situatie de conclusie getrokken dat er ‘geen harde 
aanwijzing is dat er sprake is geweest van transmissie op school’.  
 

Telkens wanneer wij bericht ontvangen dat een leerling positief is getest, volgen wij een vast protocol. 
Daarbij hoort dat wij alle ouders en leerlingen van de betreffende klas en lesgroepen zo snel mogelijk 
informeren. Daarnaast hebben wij regelmatig overleg met de GGD, die ons steeds opnieuw laat weten dat 
de klasgenoten van een besmette leerling gewoon op school les kunnen blijven volgen. Zoals gebruikelijk 
geldt dan: bij klachten blijft een leerling thuis en laat zich vervolgens testen. Pas als er sprake is van een 
‘coronacluster’ (uitbraak van besmettingen) geldt een ander advies.  
 

We hebben deze week gemerkt dat informatie over besmettingen heel snel circuleert onder leerlingen en 
ouders, helaas ook als deze nog niet bevestigd is. Het gevolg is dan dat er onrust kan ontstaan op basis van 
geruchten en onjuiste beweringen. We willen jullie vragen om hier niet aan bij te dragen en telkens even 
geduld te hebben tot wij de noodzakelijke stappen hebben kunnen zetten. Afhankelijk van het moment 
waarop de eerste informatie binnenkomt, duurt dit maximaal een dag.  
 

De nauwe contacten van een leerling die positief is getest worden altijd individueel geïnformeerd omdat 
voor deze nauwe contacten volgens de GGD specifieke richtlijnen gelden.   
 

Omdat wij weten dat de coronaomstandigheden een extra belasting vormen voor al onze medewerkers en 
leerlingen, nemen we de geplande activiteiten met regelmaat kritisch door, uiteraard ook rekening 
houdend met de geldende regels. Sommige activiteiten laten we doorgaan, al dan niet in aangepaste vorm, 
andere annuleren we. Zo hebben we er nu voor gekozen om het bezoek van de schoolfotograaf, gepland 
voor november, tot nader order uit te stellen. Ook denken we na over een aangepaste vorm voor de 10 
minutengesprekken op 15 en 16 december.  
 

We hopen dat we jullie met deze brief voor nu weer voldoende hebben geïnformeerd.  
 

Vriendelijke groet, ook namens het coronateam van het Hyperion Lyceum,  
Elly Loman, rector  


