
 

 

 

 

 

Leiden, 15 december 2020 

 

 

Betreft: Onderwijs op de Mariënpoelstraat gedurende de lockdown 

 

 

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

 

Omdat de coronabesmettingen nog steeds toenemen, heeft het kabinet gisteren nieuwe maatregelen genomen, ook voor het 

onderwijs. In deze brief staat wat dit betekent voor onze school.  

 

Alle schoolgebouwen in Nederland sluiten met ingang van woensdag 16 december 2020. Dit besluit komt hard aan. Vandaag is 

er voorlopig tot de toetsweek voor de laatste keer fysiek les op school. Na de vakantie gaan we weer over op online-onderwijs. 

Onderstaand treft u allereerst een schematisch overzicht aan. De toelichting hierop leest u na dit schema. 

 

Tijdpad 

15 december 2020 Leeghalen lockers voor klas 1 t/m 4 en 5 vwo. 

16 december 2020 t/m 3 januari 2021 Kerstvakantie: geen lessen. 

17 december 2020 Leeghalen lockers voor leerlingen 5 havo en 6 vwo, volgens schema. 

4 januari 2021 Lesuur 1 en 2 vervallen. De lessen starten om 09:40 uur. 

4 januari 2021 t/m 15 januari 2021 Online onderwijs volgens verkort lesrooster. 

12 januari 2021 Persconferentie kabinet. 

13 januari 2021 Communicatie vervolg onderwijs tijdens de lockdown. 

18 januari 2021 t/m 25 januari 2021 Toetsweek 2 voor alle leerlagen. 

 

Tot en met de kerstvakantie 

Met ingang van woensdag 16 december 2020 is de school gesloten voor leerlingen en vervallen alle onderwijsactiviteiten op 

woensdag 16 en donderdag 17 december 2020. Dit geeft docenten de gelegenheid om hun lessen van na de vakantie voor te 

bereiden. Dit betekent dat de kerstvakantie voor onze leerlingen morgen start. 

 

Leeghalen lockers 

Vandaag hebben als het goed is alle leerlingen hun kluisjes leeggehaald. De leerlingen uit de examenklassen kunnen hun kluisje 

op donderdag 17 december leegmaken volgens het onderstaande schema: 

 

Ophaalschema 5 havo  Ophaalschema 6 vwo 

Klas Datum Tijdstip  Klas Datum Tijdstip 

M5HA donderdag 17 december 09:00 – 09:15  M6VA donderdag 17 december 10:00 – 10:15 

M5HB donderdag 17 december 09:15 – 09:30  M6VB donderdag 17 december 10:15 – 10:30 

M5HC donderdag 17 december 09:30 – 09:45  M6VC donderdag 17 december 10:30 – 10:45 

M5HD donderdag 17 december 09:45 – 10:00     

 

Leerlingen die vandaag niet aanwezig waren, kunnen eveneens op donderdag 17 december hun kluisje leeghalen. Dit kan tussen 

11:00 en 11:30 uur. 

 

 

 



 

 

Na de kerstvakantie 

Op maandag 4 januari 2021 starten we met ons online onderwijs. Omdat we met 

de gehele school overschakelen op online onderwijs, hebben we besloten om – net 

als tijdens de vorige lockdown – het verkorte lesrooster te gebruiken. Dit betekent 

dat alle lesuren 35 minuten duren. Voor de volledigheid hebben we het verkorte 

lesrooster hier rechts toegevoegd. 

 

Door gebruik te maken van het verkorte lesrooster eindigen de lessen voor de 

leerlingen eerder dan normaal. Dit biedt leerlingen en personeel de gelegenheid 

om vanaf 14.00 uur afspraken met elkaar te maken voor bijvoorbeeld 

bijspijkermomenten of mentorgesprekken. Fysieke bijspijkermomenten op school 

zijn tot 18 januari alleen mogelijk voor de examenleerlingen. 

 

We gebruiken gedurende de periode van online onderwijs het rooster zoals 

gepubliceerd in Zermelo. Mocht een docent ziek zijn of om andere redenen de les 

niet kunnen geven, zullen lessen niet verschoven of opgevangen worden. De 

leerlingen kunnen dit vinden in hun rooster van Zermelo. De contactmomenten 

kunnen door de docent op verschillende manieren ingevuld worden, maar alle lessen worden verzorgd. De uitnodiging voor de 

les wordt via Outlook verzonden.  

De contacturen zijn niet vrijblijvend. Aanwezigheid zal worden geregistreerd. 

 

Laptops 

Indien u thuis geen of onvoldoende laptops ter beschikking heeft, kunt u tot morgen 12:00 uur een verzoek bij de heer Smit 

(m.smit@bonaventuracollege.nl) indienen voor een leenlaptop.  

 

Toetsweek 2  

De toetsweek staat gepland van maandag 18 januari tot en met maandag 25 januari 2021. Deze gaat door. Tijdens de lockdown 

kan het zijn dat er toetsen worden afgenomen. Echter, deze zijn altijd diagnostisch van aard.  

 

Bereikbaarheid school 

Het schoolgebouw opent om 07:30 uur en sluit om 16:30 uur. Binnen deze tijden zijn we telefonisch bereikbaar. Onze voorkeur 

gaat echter uit naar mailcontact.   

 

Communicatie met de leerlingen 

Zeker in deze tijd is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. Als school hanteren we de gebruikelijke 

communicatiekanalen. We hebben deze als volgt gestructureerd: 

Elektronische leeromgeving 

(N@Tschool - ELO) 
Studiewijzers, lesmateriaal en opdrachten per vak. 

Magister Overzicht per dag wat de leerling kan doen voor de les. 

Microsoft Teams 
Lessen worden via Microsoft Teams verzorgd door de docent. De docent nodigt de leerlingen 

via Outlook uit. 

Outlook 
Communicatiemiddel met docenten en onderling. De leerlingen worden via Outlook op de 

hoogte gebracht van bijvoorbeeld wijzigingen. 

 

We wensen iedereen prettige feestdagen, al is het dit jaar in kleine kring. Hopelijk geeft de kerstvakantie wat rust in deze 

bijzonder ongewone tijd en energie voor het nieuwe jaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De schoolleiding 

1e uur 08:30 uur – 09:05 uur 

2e uur 09:05 uur – 09:40 uur 

3e uur 09:40 uur – 10:15 uur 

Pauze 10:15 – 10:35 uur 

4e uur 10:35 uur – 11:10 uur 

5e uur 11:10 uur – 11:45 uur 

Pauze 11:45 – 12:15 uur 

6e uur 12:15 uur – 12:50 uur 

7e uur 12:50 uur – 13:25 uur 

8e uur 13:25 uur – 14:00 uur 

9e uur 14:00 uur – 14:35 uur 
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