
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vanwege de dynamiek van de ontwikkelingen volgt vandaag weer een nieuwsbrief. Prominent in het 

nieuws is het dringende advies voor het dragen van mondkapjes in het voortgezet onderwijs.  In 

deze nieuwsbrief informeren wij u hierover en zullen wij u ook vertellen welke maatregelen wij 

nemen, zodat leerlingen die gedwongen thuis in quarantaine zitten wel aan de lessen kunnen 

deelnemen. 

Tevens informatie over de enquête die over de werkweken in de vierde klas was uitgezet,  het 

onderzoek naar ventilatie op Kottenpark en een korte vooruitblik op de periode na de herfstvakantie.

 

Mondkapjesplicht (mond-neusmasker) vanaf maandag 5 

oktober

Dinsdag 29 september gaf het kabinet het dringende advies om in alle openbare ruimtes 

mondkapjes te dragen. Op dat moment zou dit niet gelden voor scholen. Inmiddels is dit advies 

bijgesteld en is het dringende advies om ook op scholen mondkapjes te dragen. 

HSL heeft in afstemming met collega-scholen besloten tot invoering van een mondkapjesplicht.

Richtlijnen dragen mondkapjes

We vragen uw zoon/dochter om buiten de leslokalen altijd mond-neusmaskers te dragen in onze 

school. Denk hierbij aan gebruik van mond-neusmasker op de volgende momenten: 

• bij binnenkomst van de school tot binnentreden leslokaal

• tijdens leswisselingen

• bij gebruik van de kluisjes

• tijdens pauzemomenten in de school, in de studiehal en de Distelzaal



• tijdens praktijklessen en practica waarbij het niet mogelijk is om afstand te houden tussen 

docent en leerling. Dit is ter beoordeling van de docent.

• bij het verlaten van school

Zodra een leerling zit om in de pauze te eten, mag het mondkapje af.

Tijdens andere lessen hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Uiteraard staat het leerlingen ook 

vrij om dit wel te doen. We begrijpen dat niet iedereen het eens is met deze maatregel, wij gaan er 

echter niet over in discussie en zullen de verplichting handhaven. We vragen je om een eigen 

mondkapje mee te nemen. Voor leerlingen die hun mondkapje kwijt zijn of onverhoopt vergeten zijn, 

is een beperkt aantal mondkapjes tegen betaling beschikbaar.

 

Ventilatie

 Stand van zaken rondom ventilatie

De afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan ventilatie. Het ‘landelijk coördinatieteam 

ventilatie in schoolgebouwen’ heeft alle scholen gevraagd om vóór 1 oktober in beeld te brengen of 

de gebouwen voldoen aan de eisen die daarvoor gelden. Afgelopen weken is daarom door 

bouwkundige en installatietechnische adviseurs uitgebreid onderzoek gedaan naar de ventilatie in 

alle schoolgebouwen van Het Stedelijk Lyceum. De uitkomst hiervan leest u in deze nieuwsbrief.

 Wat hield het onderzoek in?

Bij het onderzoek is per lokaal en kantoor bekeken wat de ventilatiemogelijkheden zijn. Voldoen 

deze aan de eisen van het zogenaamde bouwbesluit? Zijn er specifieke knelpunten? Wat kan Het 

Stedelijk Lyceum doen om de situatie te optimaliseren? 

 Conclusie: gebouwen voldoen aan de eisen

In algemene zin is de uitkomst van het onderzoek dat de schoolgebouwen van Het Stedelijk Lyceum 

voldoen aan de eisen, maar dat er wel aspecten zijn die we kunnen optimaliseren. Ook zullen we 

daar waar mogelijk de ramen en deuren regelmatig open zetten. Als het straks kouder wordt is het 

dus verstandig om eventueel een extra trui mee te nemen naar school. 

 Situatie per school

Nu de situatie van alle schoolgebouwen van Het Stedelijk Lyceum  in kaart is gebracht, gaan we zo 

snel mogelijk bekijken wat we kunnen doen om de ventilatie op Kottenpark verder te optimaliseren. 

Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie hierover.

 

Blended learning

Momenteel komt het geregeld voor dat leerlingen 

lessen missen, omdat zij met verkoudheidsklachten 



thuis moeten blijven. De richtlijnen van het RIVM maken duidelijk dat leerlingen met klachten als 

neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, ademhalingsproblemen of koorts te maken hebben thuis moeten blijven. 

Door middel van een negatieve test of na 24 uur klachtenvrij te zijn, kan de leerling weer naar school om 

lessen te volgen.

Om voor deze groep leerlingen het onderwijsproces overeind te houden zullen lessen via google-meet vanuit 

thuis gevolgd kunnen worden. Voor alle lessen is een toegangscode aanwezig in de google-classroom van dat 

vak. Omdat docenten bezig zijn met de opstart van een les en allerlei werkzaamheden die aan het begin van 

een les noodzakelijk zijn, vragen wij een medeleerling om een afwezige klasgenoot toegang te verlenen tot de 

digitale les via zijn eigen device. Een afwezige leerling neemt dus zelf initiatief om actief deel te nemen door 

contact met een medeleerling op te nemen, zodat hij toegelaten kan worden tot de les, Via whatsapp zal dat 

hopelijk geen enkel probleem moeten opleveren. 

In   (link naar pdf-bestand onderwijs op afstand) factsheet hebben we enkele regels opgesteld die gelden deze

voor alle leerlingen die de les op afstand volgen.

Voor de duidelijkheid vermelden wij wel dat deze vorm van afstandsonderwijs alleen een mogelijkheid vormt 

voor leerlingen die in quarantaine zitten. Het is geenszins de bedoeling dat leerlingen thuis blijven, omdat de 

les toch online beschikbaar zou zijn!

Op het moment dat een docent afwezig is, wordt na de herfstvakantie op het infokanaal vermeld of de docent 

ziek is of in quarantaine. Docenten geven in het tweede geval hun les vanaf thuis. Aanwezigheid via google-

meet is dan voor alle leerlingen verplicht. We hebben een overeenkomst met de Universiteit van Twente 

gesloten dat de leerlingen zo veel mogelijk in een klaslokaal worden opgevangen en begeleid door een student. 

De docent geeft dan over het algemeen instructie en uitleg. Dit gebeurt ofwel door de uitleg te streamen op een 

scherm via de computer van de student ofwel rechtstreeks naar de devices van leerlingen. Belangrijk is dus 

hier dat leerlingen oordopjes meenemen. De verwerking van opdrachten gebeurt zelfstandig in het lokaal door 

de leerlingen zelf.  Daarnaast zijn bij bijna alle vakken planners beschikbaar in google-classroom voor de 

diverse vakken. Soms zal het ook gebeuren dat de uitleg in de vorm van een video gegeven wordt dat via 

youtube beschikbaar is. Docenten zullen hun instructie aan leerlingen hierop afstemmen.

Dat betekent dat het rooster gevolgd wordt (met de daarop aangegeven lokalen) en er opvang is voor de meeste 

klassen. Bij uitval van veel docenten hanteren we de richtlijn dat eerst de klassen van leerjaar 1 en 2 worden 

opgevangen.

Er moeten nu nog een aantal formele zaken geregeld worden, de UT-studenten moeten met een verklaring 

omtrent gedrag (VOG) ingeschreven worden als tijdelijke kracht van Het Stedelijk Lyceum. De verwachting is 

dat deze vorm van blended learning na de herfstvakantie van start gaat.

 

https://drive.google.com/file/d/16SQfVQCfXRLy2jFDhdaD99sg1uiKjPCp/view?usp=sharing


Werkweken

Aan de ouders van de leerlingen van de vierde klassen hebben wij een enquête gestuurd om te 

kijken hoeveel draagvlak er was voor het organiseren van werkweken, en of ouders  bereid waren bij 

te dragen wanneer een werkweek om een oranje reisadvies op het laatste moment afgeblazen moet 

worden. Met grofweg een verdeling van 50-50 hebben we geconcludeerd dat het niet verantwoord is 

om door te gaan met de organisatie van werkweken. Het spijt ons geweldig dat we onze 

vierdeklassers deze prachtige ervaring moeten onthouden. We doen ons best om voor een 

alternatieve invulling te zorgen tijdens de activiteitenweek.

 

Supermarkten

Helaas is het niet te voorkomen dat er lessen uitvallen. Dat is in gewone tijden al zo, tijdens Corona 

komt dit helaas vaker voor. Als er drie docenten afwezig zijn, dan betekent dit al dat we zo’n 75 tot 

90 leerlingen moeten opvangen. Zolang de boven geschetste regeling nog niet actief is, houdt dit in 

dat veel leerlingen tussenuren gebruiken om ‘even’ naar een supermarkt in de buurt te gaan.

We horen van supermarkten klachten over leerlingen die in groepen van 10 en zonder rekening te 

houden met de geldende coronaregels voor overlast zorgen. Het is simpel om te stellen dat dit een 

zorg van de supermarkten is. We brengen u hiervan op de hoogte. We spreken leerlingen hier 

natuurlijk op school ook aan op de problemen die hun gedrag met zich meebrengt.

 

Agendagebruik klas 1

In de vorige nieuwsbrief hadden we ook een stuk geplaatst over huiswerk en agenda’s in klas één. 

Toch zouden we daar nog graag iets aan toevoegen. 

Als het goed is heeft u in de afgelopen week kennis gemaakt met de mentor van uw zoon of dochter. 

Waarschijnlijk heeft u het vooral gehad over hoe het tot nu toe gaat, hoe verloopt de overgang van 

basisschool naar het voortgezet onderwijs op Kottenpark. Als het goed is heeft de mentor het 

misschien ook nog wel gehad over het gebruik van een papieren agenda. In ieder geval is een 

papieren agenda verplicht in klas 1. We willen hiermee een goede basis leggen bij de leerlingen op 

het gebied van plannen en leren leren. 

Dit schooljaar zijn er nieuwe lessen gemaakt door een aantal mentoren van klas 1 en hierbij spelen 

de executieve functies een grote rol. 

Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om 

activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een “dirigent”. Ze helpen bij alle soorten 

taken. Ze zorgen efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De executieve functies worden ook wel de 

uitvoerende aandacht genoemd. 

Grofweg kun je ze onderverdelen in vier soorten: 



• Impulsbeheersing

• Concentratie

• Flexibiliteit 

• Prioriteiten stellen

Het gebruik van een papieren agenda helpt de leerlingen om het plannen goed aan te leren. Nu hoor 

ik enkele ouders denken: “Maar in Magister staat ook al het huiswerk, waarom dan ook nog een 

papieren agenda”. 

U bent niet de enige die dit denkt, ook leerlingen stellen deze vraag aan hun mentor. En terecht, 

maar gelukkig hebben we daar ook een goed antwoord op. 

• In Magister staat alles vaak per vak. Daardoor mis je het overzicht over al je taken. In je 

agenda heb je dit overzicht wel! 

 

• In Magister kun je niet plannen. In je agenda kan je dat wel. Je kunt bijvoorbeeld een week 

voor je toets een herinnering noteren “start vast met woordjes leren voor Frans”. 

 

• Als leerlingen hun huiswerk in een papieren agenda noteren, staat het huiswerk los van 

alle social media die óók op hun smartphone staan. Iedere keer als ze hun huiswerk op de 

smartphone checken, moeten ze de verleidingen van WhatsApp, Instagram, Snapchat, 

enz.  weerstaan. Als alles in de papieren agenda staat, kunnen ze zonder smartphone aan 

het werk en houden ze uiteindelijk meer vrije tijd over. 

 

• Het  van huiswerk zorgt ervoor dat het al beter beklijft en dat leerlingen zelf opschrijven

beter kunnen aangeven of zij veel of weinig huiswerk in het verschiet hebben liggen. Dit 

helpt al bij het beter kunnen inschatten hoeveel tijd je kwijt denkt te zijn. 



Eigenlijk is het dus sowieso beter om een agenda te gebruiken, naast Magister. Maar wij kiezen er 

als school voor dit te verplichten in klas 1, om een goede basis op het gebied van plannen, te 

kunnen leggen bij onze leerlingen. 

We willen u daarom vragen onze keuze te ondersteunen en uw zoon/dochter te helpen herinneren 

aan het nut van deze agenda, met het oog op goed leren plannen.

 

Leerlingen van het Kottenpark 

vallen in de prijzen!!

Vorig schooljaar hebben leerlingen van de derde klas 

gymnasium deelgenomen aan een internationale 

conferentie in Hongkong. Samen met leerlingen uit 

Frankrijk, Duitsland,Spanje, India, Indonesië en 

Hongkong hebben de leerlingen via e-learning en 

andere online media samengewerkt aan het project 

GRUEN: Green Urban Enviroments. Tijdens de 

conferentie hebben de leerlingen een plan gepresenteerd voor een duurzame en innovatieve stadsontwikkeling. 

Hier hebben zij onder begeleiding van Karlijn Vos in de lessen aardrijkskunde tijdens de laatste maanden 

intensief aan gewerkt met hun partners van andere scholen in het buitenland.  Voor de leerlingen was dit 

project een unieke manier om internationaal samen te werken. Naast inhoudelijke kennis en verdieping hebben 

zij hun Engels uiteraard erg intensief geoefend. Daarnaast was het contact met leerlingen uit het buitenland een 

bijzondere manier om elkaar met elkaar te leren en grenzen te laten vervagen. 

Een internationale jury beoordeelde de presentaties op inhoud en ontwerp. 

Marle Wissink en Judith Aendekerk sleepten de tweede prijs in de wacht. En Victor Leppink en Teun Bos 

behaalden met het hun groep de Best Use of E-Tools" Award! Deze vier leerlingen ontvangen allemaal een 

mooi geldbedrag! Een mooie afsluiting van het project, maar wel een schrale troost voor het feit dat we de 

excursie naar Hongkong moesten afzeggen in maart.

 

Herfstvakantie

Nog een week en dan is het herfstvakantie. We zijn weer bezig aan een schooljaar met nieuwe 

uitdagingen. Een vakantie is dan weer een mooi moment om even af te schakelen en je op andere 

dingen richten dan school of werk. Alvast een prettige vakantie en voor alles: blijf gezond!

Schoolleiding Kottenpark



 

https://www.facebook.com/kottenpark/
https://twitter.com/stedelijklyceum
https://www.instagram.com/hetstedelijk/
https://www.youtube.com/user/hetstedelijklyceum
https://www.linkedin.com/company/het-stedelijk-lyceum-enschede

