Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en aan de leerlingen
van de klassen 1 t/m 6 van het Montessori Lyceum
Groningen

19-12-2021

SL/21.12.20/mkaz

Lockdown VO-scholen
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Op de ingelaste persconferentie van zaterdagavond 18 december is duidelijk geworden dat
met vrijwel onmiddellijke ingang Nederland in lockdown is. Met dit bericht willen we jullie
informeren over de gevolgen die dat voor jullie als leerlingen van het Montessori Lyceum
heeft. MLG heeft.

Voor vrijwel alle leerlingen is onze school dicht met ingang van dinsdag 21
december 2021
Morgen, maandag 20 december, kunnen onze leerlingen wel naar school voor het
ophalen van spullen (boeken enz.) volgens het onderstaande rooster.
Schema ophalen boeken of ander materiaal:
Jaarlaag

Tijden

Jaar 1

9.00 – 9.45

Jaar 2

10.00 – 10.45

Jaar 3

11.00 – 11.45

Jaar 4

12.00 – 12.45

Jaar 5

13.00 – 13.45

Jaar 6

14.00 – 14.45

Verder gebruiken wij deze maandag om alles voor de komende week verder te
organiseren. Hieronder leest u hoe de komende week eruitziet.
Sommige leerlingen gaan wél fysiek naar school
Dit betreft leerlingen in een kwetsbare situatie en leerlingen die schoolexamens
moeten maken. Als dit geldt voor uw kind, hoort uw kind via de school wat het rooster
is.
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De noodopvang MLG is iedere dag open van 9.00 – 12.30 u. Onder begeleiding van 2
collega’s wordt zelfstandig gewerkt aan de schooltaken.
De leerlingen die in aanmerking komen voor de noodopvang zijn bekend bij het IOT en
worden uitgenodigd via het IOT.
Mogelijk is er komende week voor een enkele leerling een schoolexamen afgesproken.
Als dat zo is kan dat op school worden afgenomen. Neem in dat geval contact op met
de docent voor overleg.
Eindexamenleerlingen krijgen een aangepast rooster
Vanaf dinsdag krijgen examenklassen online les volgens hun huidige rooster, waarbij
de eerste dertig minuten van het lesuur wordt les gegeven. De lessen worden gegeven
in Teams en duren dus 30 minuten i.p.v. 50 minuten. Leerlingen kunnen de
resterende 20 minuten gebruiken om opdrachten te verwerken of rust te vinden.
Alle andere leerlingen blijven in de week van 20 december thuis.
De veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen is hiervoor de
belangrijkste reden. Juist nu is het belangrijk dat iedereen gezond blijft en door kan
werken en leren.

De week van 20 december is geen vakantie
De leerlingen die niet naar school gaan krijgen op maandag opdrachten en huiswerk
mee voor de week tot de kerstvakantie. Met de studiewijzers en aanwijzingen in
Magister en de takenklappers moeten zij aan de slag met deze opdrachten. De week
van 20 december is dus geen vakantie. De leerlingen werken zelfstandig aan deze
opdrachten en maken ze af. Ook krijgt elke klas/groep 1 online mentorles. Deze
online mentorles komt in het rooster te staan. Er zijn voor deze leerlingen geen online
lessen.
Voor onze medewerkers is deze week ook geen vakantie
We werken deels met leerlingen op school en deels met leerlingen thuis. Daarnaast
bereiden we ons voor op fysiek én op online onderwijs aansluitend aan de
kerstvakantie. We moeten op beide mogelijkheden voorbereid zijn. Daar doen we
alles aan.
Voor leerlingen en medewerkers die komende week nog op school komen geldt het
advies om minimaal 2 keer per week een zelftest te doen
Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Dit is vrijwillig, maar is
wel een dringend advies. De test is voor de zekerheid. Uw kind kan hiervoor de testen
gebruiken die we op school uitdelen.
Zoals het er nu naar uitziet, duurt de lockdown voor het onderwijs tot maandag 10
januari 2022
De overheid bepaalt uiterlijk op maandag 3 januari 2022 of alle leerlingen op 10
januari weer naar school mogen. Als de overheid bepaalt dat de plannen toch nog
veranderen dan laten we jullie dat zo snel mogelijk weten.
Vakantieschool gaat door
De vakantieschool voor de (voor-)examenleerlingen gaat door zoals gepland. Als je
daarvoor bent ingedeeld ontvang je verdere informatie hierover van Lyceo.
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NPO-groepsbijlessen vervallen
De groepsbijlessen vervallen voor iedereen en worden niet online gegeven aan de
examenleerlingen.
We begrijpen dat dit opnieuw vraagt om aanpassing voor jullie
En dat is voor ons als school ook zo. Als jullie vragen hebben, laat het gerust weten.
Met de bovengenoemde aanpak zetten we samen de schouders onder een goede en
nuttige laatste schoolweek voor de kerstvakantie.
De school wenst iedereen ondanks de lockdown een goede week en daarna fijne
feestdagen.
Met vriendelijke groet,
Namens het gehele team van het Montessori Lyceum Groningen
Arno Moeijes
Rector Montessori Lyceum Groningen
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