Leiden, 18 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
In opvolging van ons bericht van maandag 16 maart 2020 brengen wij u graag op de hoogte van de vorderingen op de
Mariënpoelstraat.
De bereikbaarheid van de Mariënpoelstraat is aangepast. Vanaf heden zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur.
Onderwijs
Vanaf vandaag zijn de studieroutes van de ELO per vak gevuld met speciale studiewijzers voor de komende drie weken. Ook zijn de
PowerPoints, het lesmateriaal en eventueel vervangende opdrachten voor toetsweek 3 toegevoegd. Alle leerlingen kunnen dus aan
de slag. Om een dagelijks ritme en een overzicht te creëren zullen de docenten Magister – daar waar mogelijk – per les invullen. Op
deze manier kunt u samen met uw zoon / dochter het schoolwerk op koers houden.
Aanwezigheid leerlingen op school
Alleen examenleerlingen mogen vanaf volgende week (maandag 23 maart) op school aanwezig zijn voor het afleggen van
schoolexamentoetsen. Voorlopig is het andere leerlingen niet toegestaan om op school aanwezig te zijn. Helaas is het dus ook niet
toegestaan om werk van de schoolcomputers te halen, boeken in te leveren of bijles te volgen. Alle vormen van (bij)les kan
bijvoorbeeld via Skype, Facetime of straks via Microsoft Teams.
Communicatie
Zeker in deze tijd is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. Als school hanteren wij de gebruikelijke communicatiekanalen
en hebben deze als volgt gestructureerd:
ELO
o Studiewijzers, lesmateriaal en opdrachten.
Magister
o Overzicht per dag wat de leerling kan doen.
Microsoft Teams
o Microsoft Teams wordt ingericht voor onze leerlingen en docenten.
o De handleiding zal later worden toegestuurd.
o Microsoft Teams biedt mogelijkheden om live met docenten te communiceren.
Outlook
o Communicatiemiddel met docenten en elkaar.
Bevordering
Via enkele mentoren kregen wij vragen over de bevordering. Wij zullen natuurlijk rekening houden met deze bijzondere situatie en
de invloed daarvan op de eindcijfers, maar wij kunnen op dit moment nog geen concrete uitspraken daarover doen. Zodra wij hier
meer over weten, delen wij dit met u en uw zoon / dochter.

Wij blijven graag met u en de leerlingen in contact. De mentoren zijn via de gebruikelijke manier te benaderen voor vragen en/of
opmerkingen.
Lieve leerlingen en beste ouder(s) / verzorger(s) pas alsjeblieft heel goed op jezelf en zorg voor elkaar! Blijf samen voor school
werken, dat zorgt voor structuur en houvast! Jullie kunnen het 😊
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

