Leiden, 1 april 2020
Betreft: Update onderwijs tijdens Coronavirus
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Ook de maand april wordt een maand van onderwijs op afstand. We blijven in
contact en hopen dat jullie het, net als wij, goed volhouden. Onze lijfspreuk
(hiernaast) is nog nooit zo van pas gekomen met alle nieuwe dingen die we nu
tegenkomen en met elkaar aangaan…
Het personeel op de Mariënpoelstraat maakt het, onder de huidige
omstandigheden, goed en zijn bevlogen en enthousiast aan het werk om het
thuisonderwijs vorm te blijven geven.
Gisteren heeft het kabinet besloten om de scholen tot en met de meivakantie
gesloten te houden. Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer kunnen
aanvangen.
Hoe dan ook wordt 2019 – 2020 geen verloren schooljaar. We gaan met zijn allen de resterende schoolperiode
optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden door:
• te focussen op de essentiële leerinhoud.
• te mikken op faire en haalbare evaluaties.
De eerste drie weken
Gedurende de eerste drie weken van de coronacrisis hebben we het afstandsonderwijs opgezet. We zien dat dit bij
vrijwel iedereen is gelukt. Onderwijsprofessionals en gezinnen hebben alles uit de kast gehaald om daar positief,
soepel en constructief mee om te gaan. Hulde daarvoor! Alle begrip ook voor de vragen die de moeilijke situatie
oproept. Daar proberen we continu en maximaal op in te spelen.
Tot 6 april zetten we ons programma en onze planning voort zoals reeds is ontwikkeld en gecommuniceerd. De
alternatieve toetsvormen voor klas 1 t/m 3 worden (al dan niet voor een cijfer) afgerond en de leerlingen ontvangen
daar feedback van hun docenten over. Daarmee is periode 3 afgesloten. In Magister is voor alle klassen zichtbaar
wanneer een docent online aanwezig is en wat er van de leerlingen wordt verwacht. Via Microsoft Teams zijn
docenten en mentoren met de leerlingen in contact volgens het rooster. Er is per vak minimaal één contactmoment
per week.
Periode tussen 6 april en de meivakantie
De Mariënpoelstraat beperkt zich niet meer tot het aanbieden van de lesstof van periode 3. We schakelen over naar
de lesstof van periode 4. De voorwaarde is dat dit voor iedereen haalbaar blijft: leerlingen, ouders en docenten. De
lesstof en de bijbehorende opdrachten zijn vastgelegd in de studiewijzer. Hoe de les door de docent benut wordt
zelfwerkzaamheid, klassikale uitleg, vragen(half)uurtje, wordt vastgelegd in Magister. Communicatie gaat via
Outlook en Teams.

Meivakantie
Deze vakantie is een periode van rust. We vinden het belangrijk dat iedereen kan herstellen. Docenten bieden dan
ook geen leerinhouden aan. We willen leerlingen adviseren om ook tijdens de vakantie voldoende rust en afstand
van schoolwerk te nemen.
Na de meivakantie
We gaan uit van het positieve scenario dat de school na de meivakantie, wellicht gefaseerd, weer open gaat. We
werken met elkaar naar de afronding van het schooljaar in de vorm van een laatste toetsweek.
Bevorderingsnormen
Voor de onderbouw wordt, als gevolg van het vervallen van TW3, de overgang gebaseerd op een aangepast PTO.
We onderzoeken nog hoe we een bij de situatie passende bevordering kunnen organiseren. Zodra we een helder
beeld hebben, volgt er nadere informatie.
We waarderen de inzet van de leerlingen en van u als ouder enorm. Op afstand proberen we de leerlingen zo goed
als mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. De mentoren en de docenten staan voor de leerlingen en u klaar.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

