Aan de leerlingen en hun ouders van de eindexamenklassen T4, H5 en V6

Beste leerling, beste ouder/verzorger,
Hoe gaat het met jou? We merkten dat jullie gisteren door de berichten over een lockdown
tot half januari 2021 best onrustig werden en eerlijk gezegd wij ook. Gisteravond werden de
maatregelen voor het onderwijs gelukkig duidelijker. De toespraak van onze ministerpresident Mark Rutte en de informatie die we daarna ontvingen via rijksoverheid en andere
bronnen hielpen daarbij.
Zo werd duidelijk dat scholen voor onderwijs aan eindexamenkandidaten open blijven. Dat
vinden wij fijn, want daardoor wordt jouw voorbereiding richting het centrale eindexamen niet
verstoord.
Tot de kerstvakantie zien de dagen er voor jou als volgt uit:
•
•
•

Woensdag 16 december les in school volgens het rooster zoals dat in Magister staat
Donderdag 17 december les in school volgens het rooster zoals dat in Magister staat
Vrijdag 18 december lesvrije dag (volgens de jaaragenda, zie ook de agenda op de
website)

Na de kerstvakantie
Ook na de kerstvakantie gaan de lessen voor jou gewoon volgens rooster en fysiek in school
door. We beginnen maandag 4 januari 2021 iets later, het eerste lesblok komt te vervallen
(mocht je dan ingeroosterd staan).
Na de kerstvakantie pakken we als volgt de draad weer op.
•
•
•

Op maandag 4 t/m donderdag 7 januari ’21 volg je alle lessen fysiek op school;
Op woensdag 6 januari 2021 staan inhaal- en herkansingstoetsen gepland. Het rooster
daarvoor ontvang je uiterlijk donderdag 17 december;
Op vrijdag 8 januari t/m dinsdag 12 januari ’21 kun je op basis van je rooster in Magister
online en vanuit huis je vragen stellen aan de experts; in principe zijn deze momenten
facultatief (dus niet verplicht) maar het kan ook zijn dat je mentor of expert je dringend
adviseert online aan te haken.

Je kunt je op deze manier zo optimaal mogelijk voorbereiden op de schoolexamens die je in
de toetsweek van 13 t/m 21 januari 2021 gaat maken. De roostervrije vrijdag 22 januari 2021
die op de toetsweek volgt, wordt gebruikt voor het inhalen van gemiste schoolexamens.
Ziek of afwezig
Als je ziek bent, naar de tandarts of dokter moet, of iets van die aard, kunnen je ouders dat
melden via de mail (verzuim@amadeuslyceum.nl). Bij bezoek aan tandarts of dokter graag
meteen erbij vermelden welke tijd je niet bij de lessen zult zijn. Als je ziek bent is het
belangrijk dat je ouders ook meteen in de mail aangeven of je wel in staat bent om online de
lessen te volgen. Dan zorgen wij ervoor dat het goed in magister komt te staan en dat de
registratie voor leerplicht goed verloopt.

Tot slot
Hoe dan ook, het blijft echt noodzakelijk dat wij ons allemaal aan de
regels houden. Zet je mondkapje bij iedere beweging in het
schoolgebouw op, zowel voor als na de kerstvakantie, en houd je
aan de anderhalve meter afstand tot de medewerkers.
We wensen je alvast een hele fijne kerstvakantie toe en hopen je in
goede gezondheid in het nieuwe jaar weer in school te ontmoeten!
Namens team Amadeus Lyceum,
Anita Swenneker
rector

