
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Leiden, 17 maart 2020 
 
Beste leerling, 
 
We hopen dat het, in deze bijzondere tijd, met jou en je familie goed gaat. Gisteren hebben we je ouder(s) 
per mail geïnformeerd. In dit bericht informeren we je over het leren en werken op afstand.  
 
Deze vreemde periode is niet ideaal voor het geven van persoonlijke aandacht en 
goed onderwijs. Ons uitgangspunt is dat we gezamenlijk, je docenten, je 
medeleerlingen en je ouders, de komende tijd zoveel mogelijk door kunnen gaan met 
schoolwerk. Dit zijn de afspraken voor de komende dagen. Als ze wijzigen, zullen we je 
weer een e-mail sturen. * 
 
Leeractiviteiten 
Onze docenten zorgen voor oefenmateriaal en thuiswerkopdrachten en plaatsen die in Magister. 
Daarnaast zijn docenten per e-mail bereikbaar voor vragen. We bepalen de komende dagen hoe en 
wanneer de docenten online beschikbaar zijn voor online begeleiding en lessen. Zorg ervoor dat je 
binnenkort dagelijks/op schooldagen van 9.00 uur tot 14.00 uur achter je PC of laptop beschikbaar bent 
voor online lesmomenten.  
 
Inleveren van opdrachten 
Je docent wil weten wat je maakt en leert. Je krijgt dus regelmatig opdrachten die je bij je docent moet 
inleveren. Het op tijd inleveren en maken van je opdrachten is van belang voor het beoordelen van je 
leerproces. Er zijn de komende periode geen schriftelijke toetsen voor een cijfer.  
 
*   We verwachten dat jullie het lesrooster in Magister gebruiken als basis voor je schoolwerk. Via 

Magister word je geïnformeerd over: 
- wat je moet maken; 
- wat je moet leren; 
- wat je wanneer (online) moeten inleveren bij je docent. 

 
Schoolspullen 
Wanneer je de komende tijd iets wilt ophalen op school, neem dan even telefonisch contact op met meneer 
Landwaart (conciërge): 071-5890488 
 
Bereikbaarheid 
De school blijft tussen 08.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar. We vragen je om in eerste instantie 
te mailen met je docenten over schoolwerk. 
 
Communicatie 
We zullen je via e-mail de komende tijd op de hoogte houden van eventuele nieuwe afspraken. Zorg er 
voor dat je je e-mail regelmatig leest. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
De schoolleiding 
 
Pieter Snaterse 
Marcel Lensink 
Deirdre Broshka 
Ron Onderwater 


