
 

 

 

 

 

Leiden, 20 december 2021 

 

 

Betreft: Onderwijs op de Mariënpoelstraat gedurende de lockdown 

 

 

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

 

Als vervolg op onze informatievoorziening van gisteren treft u hieronder een schematisch overzicht aan van het onderwijs de 

komende periode tot aan de persconferentie op 3 januari.  

De toelichting hierop leest u na dit schema. 

 

Tijdpad 

21 december 2021 Schoolbezoek voor lockers en zelftesten. 

23 december 2021 Online mentoractiviteit tijdens het 5e uur. Examenklassen na het 4e uur vrij. 

24 december 2021 t/m 9 januari 2022 Kerstvakantie. 

3 januari 2022 Persconferentie kabinet.  

4 januari 2022 Communicatie vervolg onderwijs. 

10 januari 2022 Vervolg onderwijs. Lesuur 1 en 2 vervallen. De lessen starten om 10:30 uur. 

17 januari 2022 t/m 24 januari 2022 Toetsweek 2 voor alle leerlagen. 

 

Schoolbezoek voor lockers en zelftesten  

De leerlingen kunnen dinsdag 21 december naar school komen om spullen uit hun locker te halen en/of zelftesten op te halen 

bij de conciërge.  

Klas 1 en 2 mogen de school bezoeken tijdens het 1e t/m het 4e uur. Klas 3, klas 4 en klas 5V zijn welkom op school tijdens het   

5e t/m het 8euur.   

We hebben voor deze indeling gekozen zodat de leerlingen tijdens de online-vragenuurtjes aanwezig zijn. 

 

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.  

 

Het onderwijs deze week 

De examenklassen volgen hun onderwijs volgens het reguliere rooster. Klas 5H en 6V zijn vanaf donderdag 23 december na het 

4e uur vrij. De leerlingen sluiten het kalenderjaar af met de mentor tijdens het mentoruur of een van de vaklessen. 

De klassen 1 t/m 5V ontvangen uitnodigingen van hun docenten voor een online-vragenuurtje en sluiten het jaar af op 

donderdag 23 december tijdens het 5e uur met een online-mentoractiviteit.  

De begeleiding door de onderwijsassistenten gaat zoveel mogelijk online door. 

Met ingang van vrijdag 24 december is de school gesloten voor leerlingen en start de kerstvakantie.  

 

Toetsweek 2  

De toetsweek staat gepland van maandag 17 januari tot en met maandag 24 januari 2022. Deze gaat vooralsnog door.  

 

Bereikbaarheid school 

De school is vanaf 07:30 uur open en wordt om 17:00 uur gesloten. Binnen deze tijden zijn we telefonisch bereikbaar. Onze 

voorkeur gaat echter uit naar mailcontact.   
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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 

(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 volgende persconferentie op 3 januari zal nieuwe informatie geven over het onderwijs in het nieuwe kalenderjaar. Onze 

volgende berichtgeving staat hierdoor gepland op 4 januari.  

 

Uiteraard wensen wij iedereen prettige feestdagen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De schoolleiding 


