
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiden, 16 maart 2020 

 

 

 

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

 

Vanaf vandaag (maandag 16 maart) zijn de docenten van de Mariënpoelstraat aan de slag gegaan om het lesgeven op afstand 

invulling te geven. Vanochtend hebben wij de volgende afspraken met elkaar gemaakt: 

1. Deze week zijn er géén leerlingen op de Mariënpoelstraat aanwezig voor lessen, overleg of huiswerk maken. 

a. Enige uitzondering is het leeghalen van de lockers (zie schema bijlage). Het leeghalen van de locker is optioneel. 

We vragen de leerlingen zich aan hun tijdslot te houden. 

b. Voor examenkandidaten geldt dat zij individuele afspraken kunnen maken met hun vakdocenten om met ingang 

van 23 maart op school te komen voor bijles, extra uitleg en andere ondersteuning. 

c. De mondelinge examens voor de talen zullen door de docenten in overleg met de leerlingen gepland worden 

vanaf 23 maart. 

2. De docenten gebruiken de studieroutes in de ELO voor: 

a. Up to date studiewijzers per week; 

b. Instructiemateriaal; 

c. Opdrachten en uitwerkingen. 

3. Toetsen die op dit moment gepland staan voor de komende weken, gelden de volgende afspraken: 

a. Onderbouw: toetsen vervallen en worden op een andere manier vormgegeven/ingevuld of later afgenomen. 

b. Bovenbouw:  wij zijn momenteel aan het kijken hoe wij om kunnen gaan met de tussentoetsen. Zodra wij hier een 

besluit over hebben genomen, ontvangt u bericht. 

4. De communicatie verloopt via Outlook (Office 365). We zijn een ander programma aan het onderzoeken/installeren om 

het mogelijk te maken live instructie te volgen en vragen te stellen. 

5. De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. 

 

Stof voor de verschillende vakken 
Op dit moment zijn de docenten hard aan het werk om leerlingen stof aan te bieden, om hen zo goed mogelijk verder voor te 

bereiden. Wij werken zo snel als mogelijk, maar niet alles zal in één keer kunnen. Wij vragen uw begrip daarvoor. 

  
Toetsweken 
In de planning van dit schooljaar staan op korte termijn twee toetsweken gepland:  

1. Maandag 23 maart tot en met maandag 30 maart de toetsweek voor de examenklassen (5 havo / 6 vwo)  

2. Donderdag 2 april tot en met donderdag 9 april voor de overige klassen.  

Vandaag hebben wij de volgende besluiten genomen: 

• Toetsweek 3 voor de examenklassen wordt op een later moment ingeroosterd. De toetsweek voor de examenklassen staat 

vooralsnog gepland na 6 april. 

• Toetsweek 3 voor de klassen 4 havo/vwo en 5 vwo wordt op een later moment bekend gemaakt. Deze zal ook pas na 6 

april plaatsvinden. 

• Toetsweek 3 voor de klassen 1 t/m 3 komt te vervallen. Toetsing uit de toetsweek wordt (daar waar mogelijk) zoveel 

mogelijk op een andere manier vormgegeven. Meer informatie hierover kunnen de leerlingen op de vakpagina’s in de ELO 

van de verschillende vakken vinden. 

 



Communicatie 

In de situatie waarin wij ons nu bevinden kan er in korte tijd veel veranderen. Wij houden u en de leerlingen via de mail op de 

hoogte. Via de website zijn alle brieven terug te vinden onder het nieuwsbericht: “Berichtgeving Coronavirus”.  

 

Wij wensen iedereen succes en dat wij in deze onrustige tijden een rechte rug, een koel hoofd en vertrouwen houden.  

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding.  



 

 

Klas Datum Tijdslot 

M1GA donderdag 19 maart 2020 08:30 – 08:40 

M1AB donderdag 19 maart 2020 08:45 – 08:55 

M1CD donderdag 19 maart 2020 09:00 – 09:10 

M1CE donderdag 19 maart 2020 09:15 – 09:25 

M1H donderdag 19 maart 2020 09:30 – 09:40 

M2GA / M2AA donderdag 19 maart 2020 09:45 – 09:55 

M2AB donderdag 19 maart 2020 10:00 – 10:10 

M2AC donderdag 19 maart 2020 10:15 – 10:25 

M2CD donderdag 19 maart 2020 10:30 – 10:40 

M2HE donderdag 19 maart 2020 10:45 – 10:55 

M3GA donderdag 19 maart 2020 10:00 – 11:10 

M3AB donderdag 19 maart 2020 11:15 – 11:25 

M3AC donderdag 19 maart 2020 11:30 – 11:40 

M3AD donderdag 19 maart 2020 11:45 – 11:55 

M3HF donderdag 19 maart 2020 12:00 – 12:10 

M3HG donderdag 19 maart 2020 12:15 – 12:25 

M3HH donderdag 19 maart 2020 12:30 – 12:40 

M4HA woensdag 18 maart 2020 10:30 – 10:40 

M4HB woensdag 18 maart 2020 10:45 – 10:55 

M4HC woensdag 18 maart 2020 10:00 – 11:10 

M4HD woensdag 18 maart 2020 11:15 – 11:25 

M4HE woensdag 18 maart 2020 11:30 – 11:40 

M4VA woensdag 18 maart 2020 11:45 – 11:55 

M4VB woensdag 18 maart 2020 12:00 – 12:10 

M4VC woensdag 18 maart 2020 12:15 – 12:25 

M4VD woensdag 18 maart 2020 12:30 – 12:40 

M4VE woensdag 18 maart 2020 12:45 – 12:55 

M5HA woensdag 18 maart 2020 08:30 – 08:40 

M5HB woensdag 18 maart 2020 08:45 – 08:55 

M5HC woensdag 18 maart 2020 09:00 – 09:10 

M5VA woensdag 18 maart 2020 13:00 – 13:10 

M5VB woensdag 18 maart 2020 13:15 – 13:25 

M5VC woensdag 18 maart 2020 13:30 – 13:40 

M6VA woensdag 18 maart 2020 09:15 – 09:25 

M6VB woensdag 18 maart 2020 09:30 – 09:40 

M6VC woensdag 18 maart 2020 09:45 – 09:55 

M6VD woensdag 18 maart 2020 10:00 – 10:10 

M6VE woensdag 18 maart 2020 10:15 – 10:25 

 

 

 

 


