Geachte ouder(s) / verzorger(s), Beste leerlingen,
Deze week is de Goede Week. De inleiding van deze brief komt dit keer dan ook van een docent Godsdienst / Levensbeschouwing:
dhr. Klap.
Als u deze brief ontvangt, zitten we midden in de Goede Week. De naam van deze week is wat gek. Voor Christenen staat deze
Goede Week in het teken van het lijden en de dood van Jezus. Het is de allerlaatste dag (de dag van de wederopstanding), die van
de hele week van ruzie (het verjagen van de kooplui op Heilige Maandag), conflict (het verraad van Judas op Witte Donderdag) en
lijden (De kruisiging op Goede Vrijdag) iets Goeds maakt.
Het Corona-virus levert in menig huishouden en bij menig docent ruzie, conflict (met alle digitale systemen die niet werken) en
lijden (omdat je alles zelf moet zoeken) op. Maar het biedt ook mogelijkheden. Deze week ben ik met mijn brugklas, die ik
normaal 1 uur per week zie, elke dag 5 minuten bezig geweest met het verhaal van de Goede Week, de gebeurtenissen zoals
hierboven en hieronder beschreven en bijbehorende spreekwoorden, kunst en symboliek. Nu is er de tijd om je regelmatig te
verdiepen in dezen vormen van inspiratie (thuis of voor school), ook als je niet gelooft.
Corona is Latijn voor kroon en wellicht kunnen wij met wat verbeelding de koppeling leggen met de doornenkroon die Jezus op
Goede Vrijdag op zijn hoofd gedrukt krijgt. Een kroon die voelt als een marteling, maar die processen in gang zet, waarvan we op
de laatste dag kunnen concluderen dat we er sterker uitkomen, en, als herboren met nieuwe ideeën weten dat het Goed is.
Namens de schoolleiding en het personeel wens ik u een zalig Pasen en heel veel sterkte en inspiratie in deze goede, maar gekke
tijd.
Op onze website vindt u een aantal van de lessen, ter inspiratie voor het komende weekend.

Afronding SE 5H en 6V
Voor de leerlingen uit 5H en 6V staan de laatste SE’s nog open. Vooralsnog gaan we uit van het positieve scenario dat de toetsen
na de meivakantie afgenomen kunnen worden. We hebben een nieuwe dagverdeling gemaakt waarbij de toetsen van 6V in de
ochtend worden afgenomen en de toetsen van 5H in de middag. We houden hierbij rekening met de richtlijnen van het RIVM: de
1,5m afstand. Mede hierdoor kunnen we de exacte toetstijden op dit moment nog niet publiceren. We hebben immers meerdere
lokalen en dus surveillanten voor één toets nodig. De organisatie is in volle gang.
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Slaag/zakregeling
We hebben hier lang op moeten wachten en heeft voor onzekerheden kunnen zorgen. Gelukkig zijn er in de slaag-/zakregeling
niet veel wijzigingen ten opzichte van de oude versie. Eén van de wijzigingen is bijvoorbeeld het vervallen van het minimale
gemiddelde van het CE.
Voor de officiële berichtgeving verwijzen wij u door naar de onderstaande links.

HAVO https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/havo-examens-2020
VWO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vwo-examens-2020

Microsoft Teams
Het gaat al goed met het volgen van de online lessen! Samen met de leerlingen hebben we veel geleerd en komen we stap voor
stap verder. Om een aantal onduidelijkheden en problemen op te lossen, is afgesproken dat leerlingen op een vaste manier
uitgenodigd zullen worden voor de online lessen. Leerlingen zullen de uitnodiging van de verplichte les via de schoolmail
ontvangen. Daarnaast zal de uitnodiging zichtbaar zijn in Magister, zodat u als ouder kunt zien welke lessen verplicht zijn en wat er
aan huiswerk wordt gevraagd.
Zowel via Magister als via de schoolmail is de les te openen door op ‘Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering te klikken’.

Deze werkwijze is een tussenstap in afwachting van de komst van een koppeling tussen Magister en Microsoft Teams. Deze
koppeling maakt het mogelijk direct vanuit Magister leerlingen direct door te linken naar de les. Uitnodigingen via Outlook
worden dan overbodig.

Bestanden van de schoolcomputers online
Bestanden waar leerlingen op school aan werkten, werden meestal opgeslagen op het schoolnetwerk. Die (persoonlijke)
bestanden waren niet vanuit thuis te bereiken. Inmiddels is voor de leerlingen Microsoft OneDrive beschikbaar gemaakt en zijn de
persoonlijke bestanden van de schoolcomputers overgezet naar de OneDrive. Leerlingen kunnen de OneDrive benaderen door in
te loggen op hun schoolmail en linksboven op het vierkant van 9 punten te klikken en te kiezen voor OneDrive. Of ze kunnen
inloggen met dezelfde gegevens via https://onedrive.live.com/about/nl-nl/signin/.
LET OP: Momenteel is het voor het overgrote deel van de leerlingen mogelijk hun schoolbestanden in de OneDrive te zien. Bij het
overzetten zijn er bij een klein aantal leerlingen problemen opgetreden, waar nog aan gewerkt wordt. Dus, ziet uw zoon/dochter
zijn/haar bestanden nog niet? Probeer het volgende week nog een keertje. OneDrive blijft beschikbaar en leerlingen kunnen in
het vervolg hun schoolbestanden daar opslaan. Zo zijn die bestanden altijd beschikbaar, thuis, op school en onderweg.

Bibliotheek en OLC
In verband met de coronamaatregelen zijn alle materialen die door leerlingen bij het Open Leercentrum geleend waren alvast
verlengd tot (ruim) na de meivakantie. Mocht het nodig zijn, verlengen we ze weer. In de periode dat school gesloten is, wordt
uiteraard geen boete doorberekend. Onverhoopte boete op een lenersaccount heeft dus alleen betrekking op de situatie voor de
sluiting. Een persoonlijk uitleenoverzicht is reeds naar leerlingen gemaild. Het is NIET de bedoeling dat er nu al materialen worden
geretourneerd op school, hoe goed bedoeld ook. Het schoolgebouw is echt gesloten voor leerlingen. Bij onze balie is het
materiaal t.z.t. weer te retourneren. Leestip: via www.onlinebibliotheek.nl kunnen luisterboeken en e-books worden geleend.
De Openbare Bibliotheek BplusC Leiden-Leiderdorp heeft een ophaal- en bezorgdienst in het leven geroepen, zodat men er toch
boeken kan blijven lenen: https://www.bplusc.nl/bibliotheek/afhaalservice-bplusc/?fbclid=IwAR3E5ZzBn94_twzWFADrQ4BCazbYyFjvkVMGkuatx1P3c-KwxgIB7ayNoU

