
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiden,  29 mei 2020 

 

 

Betreft: Update onderwijs tijdens Coronavirus 

 

 

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

 

Vorige week heeft u van ons informatie ontvangen over het onderwijs na 2 juni 2020. In de afgelopen dagen hebben we enkele 

vragen van u mogen ontvangen. Wij hebben de veelvoorkomende vragen voor u op een rijtje gezet en beantwoord.  

 

• Waarom geven jullie geen fysieke lessen volgens het rooster? 

Conform de RIVM-richtlijnen is het organisatorisch niet mogelijk om al onze leerlingen (bijna 1000) in ons gebouw 

aanwezig te laten zijn. Daarnaast hebben wij voor deze mengvorm van onderwijs (te weten: bijspijkermomenten en 

online lessen) gekozen, om recht te doen aan onze kernwaarden: autonomie, eigenaarschap, gedeeld leiderschap en 

maatwerk. Als wij alle leerlingen middels een door ons vastgesteld rooster op school aanwezig laten zijn, kunnen we 

niet rechtdoen aan het volgen van alle vakken. Wij faciliteren op deze wijze de leerlingen en docenten om zelf keuzes te 

maken, waarmee wij van mening zijn meer recht te doen aan de individuele verschillen en behoeften. 

 

• Er wordt over bijspijkermomenten gesproken. Betekent dit dat leerlingen alleen naar school mogen komen als zij een 

onvoldoende staan voor een vak? 

Nee, ook als een leerling een voldoende staat voor een vak, mag hij/zij voor een bijspijkermoment naar school komen. 

De leerling kan hiervoor met de docent een afspraak maken, maar kan ook door de docent uitgenodigd worden. 

 

• Waarom kan mijn kind niet iedere dag naar school? 

Wij doen ons best om alle leerlingen op school te laten komen in de komende tweeëneenhalve halve week. Om de 

veiligheid van uw kind en ons personeel te kunnen waarborgen, kunnen niet al onze leerlingen tegelijk op school 

aanwezig zijn.  

 

• Mijn kind heeft niet alle bijspijkermomenten achter elkaar. Wat kan mijn kind in de tussentijd doen? 

De aula en de vides zijn ingericht als studieruimte. Alle werkplekken zijn volgens de richtlijnen van het RIVM ingericht. 

Het schoolplein kan gebruikt worden voor sociale interactie, vanzelfsprekend op gepaste afstand. 

 

• Waar wordt tijdens een bijspijkermoment aandacht aan besteed? 

Dit is afhankelijk van het vak en de docent. Leerlingen en docenten maken hierover met elkaar afspraken. 

 

• Waarom hebben jullie er voor gekozen om de lessen nog steeds voornamelijk online plaats te laten vinden? 

Deze organisatie biedt de afgelopen twaalf weken structuur en houvast aan onze leerlingen en ons personeel. Op deze 

manier kunnen we meer kinderen bereiken met ons onderwijs.  

 

• Waarom wordt er een toetsweek georganiseerd? 

We hebben er voor gekozen om een toetsweek te organiseren, om de leerlingen en het personeel een ‘natuurlijke’ 
afsluiting van het schooljaar te bieden. Daarnaast willen we recht doen aan de inspanning van de afgelopen weken en 

kunnen we ons hiermee voorbereiden op het volgende schooljaar. 

 

• Wanneer is het toetsrooster bekend? 

Vandaag is het toetsrooster voor alle leerlingen op de ELO gepubliceerd. 

 

 

 

 

Dit bericht gaat door op de volgende pagina → 



Om de toegang tot de school te reguleren hebben wij richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn als volgt: 

 

1. 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. 

2. Je wordt in de ochtend binnengelaten door de teamleider van de dag en een conciërge. Wacht op je beurt.  

3. Er zijn twee deuren bij de hoofdingang open met daarna twee routes.  

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

5. Zorg dat je precies weet in welk lokaal je les hebt en volg de routes door de school. Deze zijn aangegeven door pijlen op 

de grond en op de muren. 

6. Houd ook in de school 1,5m afstand van elkaar. 

7. De lockerruimte is afgesloten en niet bereikbaar voor leerlingen. 

8. Loop meteen door naar het lokaal. Desinfecteer je handen wederom en volg de instructies van de docent op.  

9. Als je klaar bent, maak je je werkplek schoon en verlaat je het lokaal.  

10. De aula en de vide boven zijn ingericht om binnen de richtlijnen van het RIVM te studeren. 

11. Er is geen catering. 

12. Het plein is beschikbaar voor sociale interactie op veilige afstand. 

13. Ben je klaar dan vragen we je direct de school (en het plein) te verlaten met in achtneming van de richtlijnen van het 

RIVM.  

 

Inleveren boeken OLC 
Leerlingen die nog boeken van het OLC hebben, kunnen vanaf komende week hun boeken weer inleveren. Hiervoor staan 

kratten in het OLC. De leerlingen kunnen hun boeken – op de dag dat ze op school aanwezig mogen zijn – in deze kratten 

achterlaten. Ook in het OLC zijn pijlen aangegeven en vakken gecreëerd. De schoolcomputers in het OLC kunnen niet worden 

gebruikt. 

 

Inleveren schoolboeken einde schooljaar 
Het inleveren van de schoolboeken gebeurt op vrijdag 10 juli 2020 op school. Om te zorgen dat we conform de RIVM-richtlijnen 

voldoende afstand van elkaar te houden, is het inleverproces door Van Dijk sterk vereenvoudigd. U ontvangt ruim voor de 

inleverdag het inleverformulier per post met een duidelijke instructie. Deze brief ontvangt u van Van Dijk. 

 

 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over het onderwijs na 2 juni en de daarbij behorende 

procedures. Mocht u desondanks nog vragen hebben, kunt u zich zoals altijd melden bij de mentor van uw zoon / dochter. 

 

Wij wensen u een fijn lang weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De schoolleiding 

 

 

 


