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Beste ouders en leerlingen,
Onze laatste ‘Corona update’ hebben we alweer drie weken geleden verstuurd, het is dus tijd voor een nieuw bericht.
Om maar meteen met de cijfers te beginnen: deze afgelopen drie weken zijn zes leerlingen en een medewerker, een
docent in opleiding, van het Hyperion Lyceum positief getest. Ouders en leerlingen voor wie dit relevant was, zijn in alle
gevallen al eerder apart geïnformeerd.
Verder, de afgelopen maanden wordt in de media veel geschreven over het onderwijs. Bijna dagelijks valt er iets te
lezen over aangepaste regelgeving voor de scholen in Nederland, sluiting van bepaalde scholen of een gedeelte van een
school, het aantal besmettingen op scholen, het geven van onlinelessen en de kwaliteit van het onderwijs.
Ook wij lezen deze berichten en hebben daarnaast te maken met een dagelijkse praktijk waarbij we aan de ene kant
goed onderwijs willen geven en aan de andere kant rekening willen houden met alles wat er leeft onder leerlingen,
ouders en collega’s. Hierbij horen we verschillende geluiden: waar de een wil dat de regels strenger worden, zijn deze
voor een ander al veel te streng. De lessen blijven uiteraard centraal staan en ook daar merken we dat het soms zoeken
is naar de beste vorm.
Meer dan anders zijn leerlingen, soms voor langere tijd, afwezig. Hiervoor hebben we een buddysysteem ingesteld,
zodat de afwezige leerlingen bij kunnen blijven. We zijn op dit moment aan het bekijken wat hier nog aan verbeterd kan
worden.
Daarnaast worden lessen vaker online of in hybride vorm gegeven, want ook docenten blijven soms thuis om redenen
die met corona te maken hebben. We hebben inmiddels dagelijks twee extra invaldocenten op school, die in de
lesruimte met de klas/lesgroep aanwezig zijn als de ‘echte’ docent online een les verzorgt vanuit huis.
Ondertussen doen wij ons best om belangrijke zaken op aangepaste wijze te organiseren. Zo vinden de 10
minutengesprekken op 14, 15 en 16 december online plaats. Komende week krijgen jullie hiervoor een uitnodiging.
Ten slotte, vanaf 1 december treedt de Coronawet in werking. Voor ons betekent dit vooral dat het dragen van een
mondkapje op school vanaf dat moment voor iedereen wettelijk verplicht is. We gaan ervan uit dat iedereen de
noodzaak hiervan begrijpt en ernaar handelt. Hieruit volgt dat wij moeten handhaven binnen de school wanneer wij
zien dat een leerling na herhaaldelijk waarschuwen het mondkapje niet draagt. Wanneer deze situatie zich voordoet,
zullen wij in eerste instantie met de ouders contact opnemen, zodat thuis het gesprek ook gevoerd kan worden.
Uiteraard houden we ons op school daarnaast aan het geldende protocol m.b.t. het houden van onderlinge afstand, de
looproutes en de hygiënerichtlijnen.
We hopen dat wij jullie met dit bericht voldoende hebben geïnformeerd en wensen jullie allen een fijn weekend.
Met hartelijke groet, ook namens het coronateam van het Hyperion Lyceum,
Elly Loman
rector
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