
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiden,  20 mei 2020 

 

 

Betreft: Update onderwijs tijdens Coronavirus 

 

 

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

 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het uitdenken van verschillende scenario’s voor een ‘1,5 meter-school’ en 
daar zo goed mogelijk de voor- en nadelen van te doorzien. Duidelijk is wel dat het fysiek sluiten van de school en de 

omschakeling naar afstandsonderwijs complex is, maar dat een gedeeltelijke heropening volgens het protocol van de VO-raad (zie 

www.voraad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd) nog meer uitdagingen oplevert.  

 

In het kabinetsbesluit is de regel opgenomen dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden tussen onderwijspersoneel, 

onderwijspersoneel en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Dit betekent dat de capaciteit op school beperkt is. Het spreekt 

voor zich dat de inrichting en organisatie van de 1,5 meter-school een enorme uitdaging is. De restricties betekenen dat leerlingen 

maar beperkt op school kunnen zijn en dat onderwijs op school en onderwijs op afstand op een of andere manier worden 

gecombineerd. Daarbij is er ook een grens aan wat je van het onderwijspersoneel kunt vragen.  

 

Het kabinet heeft ook besloten dat, met de heropening van de scholen, alle leerlingen – weliswaar gespreid en wellicht de een 

wat meer dan de ander – tot de zomervakantie ook fysiek onderwijs moeten krijgen. Dit is een voorschrift dat niet iedereen had 

verwacht. Wij hebben besloten om hoofdzakelijk online onderwijs te blijven verzorgen, aangevuld met fysieke onderwijs. 

Hieronder staat beschreven hoe dit scenario ingevuld wordt. 

 

Periode van 3 juni tot 19 juni 2020 

Wij hebben op dinsdag 2 juni een ontwikkeltijddag. Deze dag blijft staan en is een ontwikkeltijddag voor onze vaksecties. Deze dag 

worden er géén lessen gegeven.  

 

De Mariënpoelstraat heeft drie uitgangspunten gehanteerd voor het inrichten van het onderwijs vanaf 3 juni: 

1. De veiligheid van het personeel en de leerlingen; 

2. Het faciliteren van mogelijkheden tot schoolwerk op school in voorbereiding op toetsweek 4; 

3. Elkaar (weer) ontmoeten.  

 

De Mariënpoelstraat is (zoals altijd) begaan met haar personeel en leerlingen. Onderwijs en leven staan daarin voorop. Daarom zal 

het onderwijs vanaf 3 juni tot en met 19 juni nog steeds hoofdzakelijk online plaatsvinden via Microsoft Teams. De verkorte 

roostertijden blijven gehandhaafd. Er is ten minste één verplichte online les per vak per week. Dit biedt de mogelijkheid voor 

leerlingen om de komende periode naar school te komen voor een les- of bijspijkermoment. Deze momenten zijn op uitnodiging 

van de docent of op verzoek van de leerling en conform de richtlijnen van het RIVM. Een verzoek van een docent voor een 

contactmoment op school is niet vrijblijvend. 

 

Om de veiligheid van ons personeel en de leerlingen te waarborgen, hebben we een vast schema voor deze bijspijkermomenten 

gemaakt. Op deze manier is het aantal leerlingen dat per dag op school komt beheersbaar. De les-/ bijspijkermomenten vinden 

plaats op de volgende dagen: 

 

“Leerlaag van de dag” 

 

Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 

Vrijdag 5 juni 

Woensdag 10 juni 

Donderdag 18 juni 

Donderdag 4 juni 

Dinsdag 9 juni 

Woensdag 17 juni 

Woensdag 3 juni 

Maandag 8 juni 

Vrijdag 19 juni 

Donderdag 11 juni 

Dinsdag 16 juni 

Vrijdag 12 juni 

Maandag 15 juni 

 



Belangrijk voor de veiligheid van onze leerlingen en het personeel: 

1. Als je klachten hebt of iemand uit het gezin heeft klachten, dan blijf je thuis. 

2. Bij de fietsenstalling, op het plein en bij de hoofdingang van de school tenminste 1,5m afstand van elkaar houden. Er zijn op 

het plein vakken en looproutes aangegeven.  

3. Je wordt binnengelaten door iemand van school. Wacht op je beurt.   

4. Er zijn twee deuren bij de hoofdingang open met daarna twee looproutes. Alle overige ingangen zijn niet toegankelijk.  

5. Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Er zijn desinfecterende middelen aanwezig.  

6. Zorg dat je precies weet in welk lokaal je moet zijn en volg de routes die zijn uitgezet. 

7. Loop meteen door naar het lokaal. Volg de instructies van de docent op.   

8. Na je lessen/bijspijkermomenten vragen we je direct de school te verlaten, de richtlijnen van het RIVM in acht nemend. 

 

Contactmoment mentor 

In dezelfde periode wordt elke leerling één keer op school uitgenodigd door de mentor. Het contact kan plaatsvinden van 

maandag t/m vrijdag binnen het tijdslot van 14:00 uur tot 16:00 uur. Dit mag buiten ‘de leerlaag van de dag’ (het schema) om.  
 

Tijdpad 5H & 6V 

Hoe ziet het leven op het Bona er na de toetsweek van onze examenkandidaten uit? Hieronder volgt een overzicht van belangrijke 

activiteiten. De leerlingen ontvangen nadere informatie over elke activiteit via de mail.  

  

Tijdpad 

25 mei 9.00u                   Cijfers uiterlijk bekend 

25 mei 23.59u                 Deadline aanmelden herkansing toetsweek 3 

26 mei  Indeling herkansing bekend  

27 mei  Herkansing toetsweek 3 

29 mei 13.00u Cijfers herkansing toetsweek 3 bekend 

2 & 3 juni  Cijfercontrole en definitieve akkoordverklaring  

4 juni  Uitslagvergaderingen 

13:00u                 Uitslag wordt telefonisch bekend gemaakt door de mentor 

5 juni 12.00u Aanmelden via de link voor de RV-toetsen 

10 t/m 12 juni  Resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen) 

18 juni  Uitslag RV-toets bekend 

15 juli  Diploma-uitreiking 

  

Leerlingen kunnen met de docent een afspraak maken om een toets te bespreken. 

 

Normaal vindt de diploma-uitreiking plaats in de Hooglandse Kerk, maar door de Corona kan dit helaas niet doorgaan. Wij zijn op 

dit moment bezig met het organiseren van een alternatieve en ludieke diploma-uitreiking volgens de richtlijnen van het RIVM.  

 

Toetsweek 4 (klas 1 t/m 5) 

Aan het einde van periode 4 zullen wij twee weken reserveren voor een toetsweek. Vanwege de veiligheidsvoorschriften kunnen 

er ook in geval van toetsen maar maximaal 10 leerlingen in een lokaal aanwezig zijn. Dat betekent dat wij op maandag 22 juni 

zullen starten. De toetsweek duurt tot en met vrijdag 3 juli. In drie shifts per dag kunnen alle leerlagen iedere dag een toets 

maken. Wij zijn begonnen met het maken van de toetsverdeling. Zodra deze af is, wordt dit gecommuniceerd met de leerlingen.  

 

Wij kiezen ervoor om het schooljaar af te sluiten met een toetsweek om een gefundeerd advies over de overgang te kunnen 

formuleren, een beeld te krijgen welke lesstof al beheerst wordt en welk stof volgende leerjaren nog herhaling behoeft.  

 

Bevorderingsnormen 

In verband met de Coronacrisis en het daardoor ontstane beperkte aanbod van fysiek onderwijs en aanwezigheid van nieuwe 

toetsgegevens, hebben niet alle leerlingen de kans gehad om de reeds aanwezige resultaten te verbeteren of voort te zetten. Het 

uitsluitend hanteren van de huidige opgestelde bevorderingsnormen zal daarom geen recht doen aan de ontwikkeling van de 

leerlingen. Om die reden zijn aanvullingen op de bevorderingsnormen gewenst en beschreven. De uitwerking van de aanvulling op 

de bevorderingsnormen is in de bijlage terug te vinden.  

 

Als we met onze leerlingen kijken naar waar ze nu staan en dat vergelijken met waar ze eerder stonden, dan is er altijd progressie 

te zien en te waarderen. Het zou zomaar kunnen dat in deze periode leerlingen hebben ervaren hoe belangrijk school voor hen is. 

Stelt u eens voor hoeveel motivatie en inzet het losmaakt als zij zich daarvan bewust zijn en wat dat betekent voor hun 

ontwikkeling. Het zien van die progressie werkt motiverend. We hebben de afgelopen periode veel geleerd met en van elkaar. 

Daar heeft iedereen een rol in gespeeld en dat waarderen we enorm. We willen dit graag doorzetten in de laatste weken van dit 

schooljaar. 



Uiteraard houden we er rekening mee dat we, gedurende deze mengvorm van fysiek en afstandsonderwijs, bij zullen moeten 

sturen. Bij voorbaat vragen wij daarvoor uw begrip. 

  

Wij hopen dat u hiermee vooralsnog voldoende zicht heeft gekregen in hoe wij het onderwijs op de Mariënpoelstraat gaan 

organiseren. Voor vragen kunt uiteraard terecht bij de mentor van uw zoon of dochter. 

 

Wij wensen u een fijn weekend. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De schoolleiding 


