Leiden, 20 maart 2020

Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste examenleerlingen,
In opvolging van ons bericht van woensdag 18 maart 2020 brengen wij u graag op de hoogte van de
vorderingen op de Mariënpoelstraat.
We hebben een bijzondere week achter de rug; voor het eerst is de Mariënpoelstraat een bruisende school
zonder leerlingen in het gebouw. Achter de schermen zijn de docenten bezig geweest om aangepaste
onderwijsactiviteiten aan te bieden voor al onze leerlingen en sinds afgelopen woensdag ontvangen de
docenten van leerlingen ook al veel vragen over de stof.
Toetsweek 3 examenleerlingen
De minister van onderwijs heeft op 17 maart jl. kenbaar gemaakt dat de schoolexamens voor
eindexamenleerlingen door kunnen gaan, mits er naar de de richtlijnen van het RIVM gehandeld wordt /
kan worden. Daarnaast staat de gezondheid van onze leerlingen en ons personeel voorop. Op school
treffen we daarom maatregelen om de examens zo veilig mogelijk te laten verlopen:
✓ Een afstand van tenminste 1,5 meter tussen werkplekken.
✓ Eén examen per dag (dus géén pauze of andere vormen van samenscholing).
✓ De mondelingen Nederlands, Engels, Frans en Duits worden komende week op school afgenomen. De
betrokken docenten maken zelf de afspraken met de leerlingen. Dit geldt ook voor het betoog
Nederlands 6VWO. Inleveren van de mapjes aan de docent Nederlands gebeurt op het moment dat het
betoog wordt afgenomen. Dit geldt niet voor leerlingen die het mapje al ingeleverd hebben. Het
materiaal voor de mondelingen Nederlands van 5 HAVO dient 48 uur voor het mondeling digitaal
ingeleverd te worden bij de vakdocent.
✓ Het is toegestaan om het mondeling via Microsoft Teams, Skype of Facetime af te nemen als er
onderling overeenstemming is tussen de docent en de leerling.
✓ Leerlingen van de examenklassen moeten zich volgens de gebruikelijke procedure afmelden voor de
toetsen als zij wegens ziekte of niet aanwezig kunnen zijn.
✓ Van 23 t/m 27 maart kunnen examenleerlingen ‘bijspijkermomenten’ op school aanvragen bij hun
docent (zoals te doen gebruikelijk tijdens de ‘bijspijkerdagen’).
Wij stellen onze school vanaf maandag 30 maart aanstaande open voor de examenleerlingen die gezond
genoeg zijn om naar school te komen, om hun schriftelijke examentoetsen af te kunnen leggen. Deelname aan
deze examentoetsen is niet verplicht, maar wel aan te raden. De minister heeft immers aangegeven dat de
Centrale Eindexamens vooralsnog niet uitgesteld worden. Het toetsoverzicht voor zowel 5 havo als 6 vwo
vindt u verderop in deze brief.
Voor leerlingen die ziek zijn of om andere redenen afwezig zijn, worden extra herkansingsmomenten gepland.

Communicatie
Zodra er een update van de situatie gewenst of noodzakelijk is, zal de schoolleiding u hierover per mail
informeren. Wij verzoeken u – om ruis te voorkomen - uitsluitend van de informatie van de schoolleiding uit te
gaan. Alle per mail verzonden communicatie vanuit de schoolleiding vindt u ook in het nieuwsbericht
“Berichtgeving Coronavirus” op onze website.

Met onze leerlingen blijven wij op de gebruikelijke wijze in contact. Wij gebruiken de volgende
communicatiekanalen:
•
•
•

•
•

ELO
o Studiewijzers, lesmateriaal en opdrachten.
Magister
o Overzicht per dag wat de leerling kan doen.
Microsoft Teams
o Microsoft Teams biedt mogelijkheden om live met docenten te communiceren.
o De handleiding hebben wij als bijlage toegevoegd.
Outlook
o Communicatie met docenten en elkaar.
Website & Instagram
o Herhaling van de informatie die vanuit school gecommuniceerd wordt.

Overig onderwijs
Deze week zijn de studieroutes van de ELO per vak gevuld met speciale studiewijzers voor de komende drie
weken. Ook zijn de PowerPoints en het lesmateriaal toegevoegd. 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. Sinds gisteren is ook Microsoft Teams geïnstalleerd en
operationeel gemaakt. Hierdoor hebben docenten en leerlingen nog meer mogelijkheden om met elkaar het
onderwijsproces vorm en inhoud te geven. Zo zijn er al mentorlessen en vragenuurtjes geweest. Vanaf
komende week zal dit verder vorm krijgen.
Wij laten op dit moment het vaste rooster los, omdat vanaf maandag 23 maart 2020 de schoolexamens van
onze examenkandidaten worden afgenomen.

Wij blijven graag met u en de leerlingen in contact. De mentoren zijn via de gebruikelijke manier te benaderen
voor vragen en/of opmerkingen en nu dus ook online te spreken.
Wij wensen iedereen alle sterkte en een welverdiend weekend toe!

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

Datum
Maandag 30 maart 2020
Dinsdag 31 maart 2020
Woensdag 1 april 2020
Donderdag 2 april 2020

Vrijdag 3 april 2020
Maandag 6 april 2020

Tijd (+ einde TVL)
12:30 – 14:10 (TVL tot 14:30)
12:30 – 14:10 (TVL tot 14:30)
12:30 – 15:30 (TVL tot 16:00)
12:30 – 15:30 (TVL tot 16:00)
12:30 – 15:30 (TVL tot 16:00)
12:30 – 15:30 (TVL tot 16:00)
12:30 – 14:10 (TVL tot 14:30)
12:30 – 14:10 (TVL tot 14:30)
12:30 – 15:30 (TVL tot 16:00)
12:30 – 14:10 (TVL tot 14:30)
12:30 – 14:10 (TVL tot 14:30)

Vak(ken)
Kunst Beeldend
Biologie
Maatschappijwetenschappen
Wiskunde A
Wiskunde B
Aardrijkskunde
Bedrijfseconomie
Natuurkunde
Geschiedenis
Scheikunde
Economie

Datum
Maandag 30 maart 2020
Dinsdag 31 maart 2020
Woensdag 1 april 2020
Donderdag 2 april 2020

Vrijdag 3 april 2020
Maandag 6 april 2020

Dinsdag 7 april 2020

Tijd (+ einde TVL)
08:30 – 10:10 (TVL tot 10:30)
12:30 – 14:10 (TVL tot 14:30)
08:30 – 11:30 (TVL tot 12:00)
08:30 – 11:30 (TVL tot 12:00)
08:30 – 10:10 (TVL tot 10:30)
08:30 – 10:10 (TVL tot 10:30)
08:30 – 11:30 (TVL tot 12:00)
08:30 – 11:30 (TVL tot 12:00)
08:30 – 11:30 (TVL tot 12:00)
08:30 – 10:10 (TVL tot 10:30)
08:30 – 11:30 (TVL tot 12:00)
08:30 – 11:30 (TVL tot 12:00)
08:30 – 11:30 (TVL tot 12:00)
08:30 – 10:10 (TVL tot 10:30)
08:30 – 11:30 (TVL tot 12:00)

Vak(ken)
Muziek
Wiskunde D
Latijn
Grieks
Economie
Scheikunde
Aardrijkskunde
Management & Organisatie
Geschiedenis
Natuurkunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde C
Biologie
Maatschappijwetenschappen

