Leiden, 22 april 2020

Betreft: Update onderwijs tijdens Coronavirus

Geachte ouder(s) / verzorger(s), Beste leerlingen,
Zoals u gisteravond ongetwijfeld tijdens de persconferentie van het kabinet heeft gehoord gaat het basisonderwijs na de
meivakantie weer gedeeltelijk open. Als VO-school zullen we nog geduld moeten hebben tot in ieder geval 1 juni. In mei maakt
het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het VO vanaf 1 juni weer open kunnen. Dat zal dan met het anderhalvemeter-regime zijn.
De afgelopen weken heeft het onderwijs van de Mariënpoelstraat op afstand steeds meer vorm gekregen. We krijgen positieve
berichten van u als ouders, van onze leerlingen, maar ook van ons personeel. Onze kernwaarden: samen, maatwerk,
eigenaarschap en autonomie blijven ons uitgangspunt. We merken dat rust, rein en regelmaat weer langzaam terugkeren in onze
organisatie. Dit is alleen mogelijk met de inzet van alle betrokkenen, samen blijven we doorzetten!
Na de vakantie vindt de eerder aangekondigde toetsweek voor 5H en 6V plaats. Tijdens deze toetsweek gaat het programma op
afstand voor de overige klassen gewoon door volgens rooster. Op de volgende pagina vindt u meer informatie over de gang van
zaken tijdens deze toetsweek.
Volgende week vindt de welverdiende meivakantie plaats. Wij wensen u en uw gezin een fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

Toetsweek 5H en 6V
In onze communicatie van 9 april hebben wij de toetsverdeling voor 5H en 6V gepubliceerd. Vanaf aankomende vrijdag (24 april)
kunnen de leerlingen hun persoonlijk toetsrooster in Zermelo vinden. Gedurende deze toetsweek nemen we de RIVM-richtlijnen
in acht. Dit betekent dat er in de reguliere lokalen maximaal negen personen (inclusief de surveillant) aanwezig zullen zijn.
Hieronder kunt u de instructie voor de leerlingen vinden. Wij willen u vragen uw zoon / dochter op deze instructie te attenderen.
Instructie voor de leerlingen:
Je persoonlijke toetsrooster staat uiterlijk vrijdag 24 april in Zermelo.
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 binnengelaten door iemand van school. 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 de toets maakt.
6. Loop meteen door naar het lokaal. Het lokaal is een kwartier voor aanvang van de toets open. Volg de instructies van de
docent op.
7. Telefoon is uit en opgeborgen.
8. Zorg dat de GR in de examenstand staat, en de Binas en het woordenboek zonder aantekeningen zijn. Vanwege de
richtlijnen van het RIVM mogen er geen hulpmiddelen worden gedeeld met andere leerlingen.
9. Als je klaar bent met de toets, leg je het werk met het opgavenblad op de hoek van je tafel en verlaat je in stilte het
lokaal. We hanteren geen centrale vertrektijden.
10. Vergeet niet de presentielijst te tekenen.
Daarna vragen we je direct de school te verlaten met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Bijlage: BonaCorona-vakantiepuzzel

Oplossingen kunnen tot 5 mei ingestuurd worden naar mevrouw Hanselaar (l.hanselaar@bonaventuracollege.nl).
Onder de prijswinnaars verloten we heerlijke chocoladeprijzen en Bona-presentjes.

