
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiden, 20 maart 2020 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

In opvolging van ons bericht van woensdag 18 maart 2020 brengen wij u graag op de hoogte van de vorderingen op de 

Mariënpoelstraat.  

 

Onderwijs 

Deze week 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. 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.  

 

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 biedt mogelijkheden om live met docenten te communiceren. 

o De handleiding hebben wij als bijlage toegevoegd. 

- Outlook 

o Communicatiemiddel met docenten en elkaar. 

- Website & Instagram 

o Herhaling van de informatie die vanuit school gecommuniceerd wordt. 

 

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 


