
 
Leiderdorp, 18 maart 2020  
 
Corona update e-mail aan leerlingen nummer 2  
 
Ter info aan de ouder(s)/verzorger(s) 
  
Beste leerling,  
  
Gisteren hebben we jullie de eerste update e-mail gestuurd. Vandaag de tweede, waarin we 
nog een aantal afspraken willen herhalen en vertellen hoe we de komende dagen verder 
gaan.  
 Sinds afgelopen maandag zijn de docenten hard aan de slag geweest om in Magister en Cum 
Laude heel veel klaar te zetten zodat jullie de komende tijd aan de slag kunnen blijven. 
Sommige docenten zijn daarnaast hard bezig om hun eigen uitleg op te nemen, inclusief 
proefjes bij natuurkunde en workout challenges bij sport! Ook hebben we gisteren en vandaag 
16 leerlingen een laptop kunnen uitlenen. Het is iedereen, als het goed is, nu gelukt om thuis 
een eigen computer te hebben waarop je aan het werk kunt en ook online kunt de komende 
dagen.  
Vandaag hebben we besluiten genomen over de manier waarop de schoolexamens van 4 
mavo worden georganiseerd. Daarover sturen we de leerlingen van 4 mavo een aparte e-
mail.  
 
We hebben intussen ook gemerkt dat sommige leerlingen onrustig werden omdat ze door alle 
instructies en aanwijzingen een beetje in de war raakten. Daar kwam bij dat Magister eruit lag 
als gevolg van de enorme belasting. We hopen dat we jullie in deze e-mail gerust kunnen 
stellen. Wat we aan het doen zijn is voor ons ook spannend en nieuw. We leren dus samen 
elke dag van wat goed gaat en wat niet.   
Hieronder vatten we de afspraken samen die we op dit moment met je willen maken:  
  
Onderwijs op afstand  
De school is officieel dicht en daarmee zijn jullie aangewezen op het volgen van onderwijs op 
afstand. We proberen hier invulling aan te geven door veel materiaal beschikbaar te stellen, 
zoals studieplanners, uitgewerkte opdrachten, links naar uitleg en eigen uitlegfilmpjes. Via 
Magister kom je te weten wat er per vak gedaan moet worden. We volgen daarbij het 
jaarrooster van de leerlingen in Magister. Via de huiswerk tab geeft de docent vooraf aan hoe 
de les wordt ingevuld. Hij/zij kan mondelinge online uitleg geven, je zelfstandig laten werken, 
je gelegenheid geven om vragen te stellen, etc.. Cum Laude is de plek voor het inleveren van 
opdrachten en voor extra lesmateriaal.   
  
We gaan de komende dagen voor sommige vakken online lesmomenten aanbieden waarbij 
je samen met klasgenoten en je docent kunt spreken, overleggen en extra uitleg kan krijgen. 
Dit gaat gebeuren met het programma Microsoft Teams. Zie teams.microsoft.com Zet nu dit 
programma vast op je computer en/of op je telefoon zodat je voorbereid bent. In de volgende 
‘update e-mail’ ontvang je de instructie om het programma in gebruik te nemen.  
We willen graag dat je ermee rekening houdt dat we tussen 9.00 uur en 14.00 uur online 
lesmomenten kunnen plannen en dat je dan dus thuis beschikbaar bent (en online kunt).  
  
Begeleiding  
De mentoren zullen de komende tijd contact houden met de leerlingen en de ouders. Ze doen 
dat op verschillende manieren, telefonisch, via Whatsapp en Microsoft Teams. Op die manier 
willen we goed op de hoogte blijven van hoe het met jullie gaat.  
  
Hopelijk ben je hiermee voldoende geïnformeerd.  
Wij wensen je veel succes, sterkte en discipline toe de komende dagen.  
  
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding  
Pieter Snaterse   


