
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Gisteravond heeft het kabinet een strenge lockdown afgekondigd. Tot en met 19 
januari 2021 gaan musea, theaters en niet-essentiële winkels dicht en moeten - 
helaas-  ook tot 18 januari de scholen de deuren sluiten. 
Dit betekent dat we op het Marnix Gymnasium vanaf woensdag 16 december 
overgaan tot onderwijs op afstand. Hoe dit er voor elke jaarlaag uit ziet, staat 
onderaan deze brief in de planning opgenomen. Uiteraard hopen wij dat deze 
maatregelen helpen om het aantal besmettingen terug te brengen en de 
druk op de zorg te verminderen. Wij zijn dankbaar dat de besmettingsgraad 
op het Marnix Gymnasium sinds de openstelling van onze school laag is 
gebleven, ondanks een lichte stijging de afgelopen week. Dat is mede te 
danken aan de inspanningen van een ieder om zich aan de gezondheids- en 
veiligheidsmaatregelen op onze school te houden. Ik ben er als rector trots op 
dat we dat met elkaar volbracht hebben!

Via deze weg wil ik u informeren over de wijze waarop het onderwijsprogramma 
de komende weken op het Marnix Gymnasium vormgegeven zal worden. 
Vandaag is voorlopig de laatste fysieke lesdag voor alle leerlingen op onze 
school. Zij zullen tot maandag 18 januari 2021 op afstand via MS-Teams de lessen 
volgen volgens het lesrooster en onderstaande planning. 

Als Marnix team hebben we ons de afgelopen tijd achter de schermen op een 
eventuele lockdown kunnen voorbereiden, onder andere door de ervaringen 
van voor de zomervakantie, de uitkomsten van de corona-enquête die we in juli 
onder leerlingen, ouders en medewerkers gehouden hebben en het verloop van 
de hybride lessen sinds de start van dit schooljaar. De uitgangspunten die we 
als school in de eerste coronaperiode gehanteerd hebben, blijven nu ook van 
kracht, te weten het behoud van de structuur voor leerlingen, de begeleiding 
naar de examens, goede werkfaciliteiten en de leerlingbegeleiding op maat. 

Hieronder hebben we de belangrijkste aanpassingen die de komende periode 
gelden voor u onder elkaar gezet:

1.Het ophalen van lesmateriaal en persoonlijke spullen 
De meeste leerlingen hebben hun kluisje inmiddels leeggehaald. Het Marnix 
Gymnasium is woensdag 16 en donderdag 17 december van 14.00 tot 16.00 uur 
nog geopend voor leerlingen voor het ophalen van eventuele spullen uit de 
kluisjes. 

2.Lessen gaan terug naar 40 minuten
Het lesrooster blijft de basis. Tijdens de lockdown hanteren we het 
40-minutenrooster. De lessen worden uiterlijk t/m 8e uur ingepland. Het advies 
is om het rooster (en eventuele wijzigingen) goed in de gaten te houden.



3.Verplichte aanwezigheid online lessen 
De lessen worden gegeven via MS Teams. Iedere leerling wordt geacht aanwezig 
te zijn bij de les en microfoon en camera aan te zetten, tenzij anders aangegeven 
door de docent. De aanwezigheid wordt iedere les geregistreerd. Bij de lessen op 
afstand is het belang dat alle leerlingen beschikken over goede werkfaciliteiten. 
Een laptop ophalen om thuis te kunnen werken, is een mogelijkheid. Mocht 
uw kind hiervan gebruik willen maken, dan is het mogelijk om op woensdag 
16 en donderdag 17 december van 14.00 – 16.00 uur een laptop op te halen bij 
meneer De Hooge in de mediatheek. 
Mocht je als leerling je inlogcode kwijt zijn, stuur dan (vanuit je privé mail) een 
mailtje naar meneer Dullaard, p.dullaard@marnixgymnasium.nl

4. Leerlingen van ouders met prioriteitsberoepen
Op school zijn er tijdens deze lockdown speciale werkplekken ingericht voor 
leerlingen van ouders met prioriteitsberoepen, net zoals tijdens de lockdown 
periode voor de zomervakantie. Voor hen bestaat de mogelijkheid om – na 
overleg – op school te werken. Hierbij het advies om dit als ouder komende 
dagen met de mentor te bespreken. In overleg wordt vervolgens de begeleiding 
opgestart.

5. Werkplekken op school voor leerlingen 
Voor leerlingen die thuis niet rustig c.q. veilig kunnen werken en/of extra (zorg)
ondersteuning kunnen gebruiken, bestaat de mogelijkheid om – na overleg – 
op school te werken. Hierbij het advies om dit als ouder komende dagen met 
de mentor te bespreken. In overleg wordt vervolgens de begeleiding opgestart.

Woensdag 16 en donderdag 17 december zullen in het teken staan van de 
afronding van het onderwijsprogramma voor de kerstvakantie. Dit ziet er voor 
de verschillende jaarlagen anders uit, hieronder vindt u de planning per jaarlaag:

Planning klas 1 t/m 5
Dinsdag 15 december is de laatste lesdag voor de kerstvakantie voor de 
leerlingen uit klas 1 t/m 5. Op woensdag 16 en donderdag 17 december vervallen 
de lessen. Ook de kerstviering kan helaas niet doorgaan. Indien nodig, kan er 
overleg plaatsvinden tussen ouder en mentor of de vakdocent(en) over de 
aanpassingen zoals hierboven opgenomen en/of andere vragen. Voor gemist 
PTA werk kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden.

Planning klas 6
Dinsdag 15 december is de laatste fysieke lesdag voor de kerstvakantie voor de 
leerlingen uit klas 6. De komende twee dagen, te weten woensdag 16 en donderdag 
17 december vinden de lessen online plaats volgens een 40 minutenrooster. De 
kerstviering voor de examenklassen kan helaas niet doorgaan. Vanaf 4 januari is 
er deels online, deels fysiek les. Over de exacte invulling hiervan, vindt morgen 
nog overleg plaats met de klas 6 docenten. TW2 zal gewoon doorgang vinden 
op school, met inachtneming van de coronamaatregelen. Vooralsnog is het 
bericht dat het CE zal plaatsvinden. 



We sluiten deze laatste lesweek voor de kerstvakantie op een bijzondere manier 
met elkaar af.  Ondanks dat dit niet de afsluiting is die ik onszelf en onze 
leerlingen gun, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken 
voor de flexibiliteit, het vertrouwen en de prettige samenwerking het afgelopen 
jaar. 2020 was in vele opzichten ‘een jaar om niet te vergeten’ voor ons allen. 

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen, opmerkingen en/of zorgen 
hebben, neemt u dan gerust contact op via de administratie. Met specifieke 
vragen over (de studievoortgang van) uw kind, raad ik u aan de  mentor te 
contacteren. 

Ik kijk ernaar uit om in 2021 samen verder op te trekken. 
Onderweg naar nieuwe tijden. 
Alvast een gezegend en gezond nieuw jaar gewenst!

Met vriendelijke groet,
Drs. Leezan van Wijk MEL
Algemeen Directeur/Rector 


