
 

 

 

 

 

 

 

 

Leiden,  26 maart 2020 

Betreft:  Update onderwijs tijdens Coronavirus 

 
 

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

 

Afgelopen dinsdag hebben wij u toegezegd u vandaag in te lichten over de inrichting van ons afstandsonderwijs.  

 

De schoolleiding bekijkt de situatie van dag tot dag en neemt dagelijks beslissingen met de informatie die tot dan toe 

beschikbaar is vanuit het kabinet en het schoolbestuur. De informatievoorziening naar u en onze personeelsleden 

verschijnt dus gefaseerd. Wanneer er nieuwe besluiten zijn genomen, brengen wij u hiervan op de hoogte zoals wij in 

de afgelopen tijd hebben gedaan. Wij verrichten veel denkwerk en werken – in overleg met het schoolbestuur – 

scenario’s uit.  
 

Ben ik al geslaagd? 

Zoals eerder bekend gemaakt, vindt het Centraal Examen dit jaar niet plaats en krijgen leerlingen op basis van hun 

schoolexamendossier een diploma. Het kabinet heeft aangekondigd, dat het schoolexamendossier compleet dient te 

zijn. Dat is nog niet het geval, dus is de uitslag van de examens nog niet bekend. Daarnaast komt er een uniforme 

slaag-/zakregeling. Wij zijn in afwachting van de regeling.  

 

Onderwijs 

Vanaf maandag 30 maart 2020 zullen we het lesrooster aanhouden voor de contactmomenten met onze leerlingen 

via Microsoft Teams. Op deze manier voorkomen we dat meerdere vakken tegelijkertijd contactmomenten 

organiseren en kunnen alle leerlingen weer gebruik maken van een vast dagritme. De contactmomenten kunnen 

door de docent op verschillende manieren ingevuld worden. Enkele voorbeelden: vragenuurtjes, klassikale instructie, 

individuele gesprekken, zelfwerkzaamheid etc. In Magister kunnen leerlingen vinden wat hen dat lesuur te wachten 

staat. Deze contactmomenten zijn niet vrijblijvend, de docenten monitoren de deelname van onze leerlingen. 
 

Gedurende deze periode houden wij de lestijden van het verkorte rooster aan. De lestijden zijn als volgt:  

 

1e uur 08:30 uur – 09:05 uur  

2e uur 09:05 uur – 09:40 uur  

3e uur 09:40 uur – 10:15 uur  

   Pauze: 10:15 – 10:35 uur  

4e  uur 10:35 uur – 11:10 uur  

5e  uur 11:10 uur – 11:45 uur  

   Pauze: 11:45 – 12:15 uur  

6e  uur 12:15 uur – 12:50 uur  

7e  uur 12:50 uur – 13:25 uur  

8e  uur 13:25 uur – 14:00 uur  

9e  uur 14:00 uur – 14:35 uur  

 

Naast deze vaste momenten zijn de docenten natuurlijk nog steeds per mail bereikbaar. 



Het blijft een bijzondere tijd voor u en uw kind. Er gebeurt een hoop, waardoor de situatie per dag kan veranderen. 

Wij zijn ons er van bewust dat uw kind gedurende deze periode wellicht een steentje extra wil bijdragen aan de 

samenleving (zoals boodschappen doen voor grootouders of vakkenvullen in de supermarkt). Desalniettemin blijft het 

onderwijs nog altijd de prioriteit van uw kind. Wij willen u als ouder daarom vragen om uw kind te stimuleren en 

gebruik te maken van de vaste structuur van het rooster en andere bezigheden buiten deze tijden te plannen. Op deze 

manier zorgen we er samen voor, dat de ontwikkeling van uw kind zich voortzet. 

 

Microsoft Teams 

Online lesgeven werkt anders dan lesgeven in een lokaal. Het is bijvoorbeeld minder duidelijk wie wanneer mag praten.   

Wij willen de leerlingen vragen extra aandacht te besteden aan de volgende punten:  

• Zorg dat je jouw camera en microfoon getest hebt vóór de eerste les;  

• Zorg dat je op tijd in de les bent. Het is voor de docent niet mogelijk om op jou te wachten; 

• Houd er rekening mee dat iedereen jou kan zien (dus zorg dat je niet nog in bed ligt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulering geplande excursies 

In onze jaaragenda staan nog enkele buitenschoolse activiteiten gepland. Vanwege het besluit van de overheid, om 

alle samenscholing tot 1 juni te verbieden, hebben wij besloten alle geplande excursies tot die tijd te annuleren. 

Bovendien hebben wij moeten besluiten om de buitenlandse reizen van 5 atheneum en 5 gymnasium die in juni 

gepland stonden, te annuleren.  

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 


