
 
 
Update voor ouders en leerlingen nummer 5 
 
 
Leiderdorp, 2 april 2020  
 
 
Beste leerlingen,  
 
Ter info aan de ouder(s)/verzorger(s), 
 
Je hebt het vast gehoord: De maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het 
coronavirus zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat we tot deze datum 
blijven lesgeven op afstand.   
 
Verwachtingen 
De komende weken zorgen we dat je zo goed mogelijk kan blijven werken. Vanaf maandag 6 
april werken we met een 30-minutenrooster. Het rooster vanaf maandag 6 april wordt: 

• Vier lessen van 30 minuten: 9.00 t/m 11.00 uur (les 1 t/m 4) 

• Pauze: 11.00 – 12.00 uur 

• Vier lessen van 30 minuten: 12.00 t/m 14.00 uur (les 5 t/m 8) 

En verder: 

• In Magister staat het schoolwerk voor de week, soms met een link naar de ELO.   

• Docenten geven in Magister aan wat zij van je verwachten. Zij geven aan wat voor 

soort les ze geven (instructiemoment, vragenuur, ect. ) 

• Het volgen van online lessen is verplicht. De docent houdt contact met je mentor als 

de lessen niet goed lopen of als je afwezig bent. Daarna informeren we je ouders. 

• Zorg ervoor dat je opdrachten op tijd inlevert. De docent kan zo inschatten hoe goed 

je de lesstof begrijpt en wat je nog moet doen als je het nog niet voldoende beheerst. 

De opdrachten en/of toetsen worden beoordeeld met een O, V of G.     

 

Overgangsbepaling 

Door het inleveren van opdrachten houden we je leerproces bij. Ook je aanwezigheid en 

betrokkenheid is onderdeel van de beoordeling. We denken na hoe bevorderingsnormen 

onderdeel zijn de overgang naar een volgend leerjaar. We hopen dat er aan het eind van het 

schooljaar nog een aantal schoolweken zijn waarin we je op school kunnen begeleiden.  

  



Zomerschool 

Normaal gesproken hebben we rond deze tijd de Lenteschool. De Lenteschool biedt de 

leerling de kans om tijdens een korte, maar intensieve periode opgelopen achterstanden 

weg te werken. Nu de situatie is veranderd en we op afstand lesgeven, onderzoeken we of 

we een Zomerschool kunnen organiseren. Hierover krijg je op een later moment nog meer 

informatie. 

Leerlingenpanel 

Wekelijks spreekt de teamleider met klassenvertegenwoordigers om te horen wat online 

goed gaat en/of beter kan. De input wordt gebruikt om het online lesgeven te verbeteren. 

Slimmer chillen = Corona killen! 
Hoe chill jij nu? Kijk of jij betere ideeën hebt dan Barry Badpak en burgemeester Lenferink 
van Leiden. Voor meer informatie onderaan deze brief of ga naar www.slimmerchillen.nl. 
Misschien wordt jouw idee wel beloond met een prijs!    
 
Tot slot 

Ondanks dat de docenten hun best doen zo goed mogelijk les te blijven geven, is het 

natuurlijk niet hetzelfde als op school. We missen jullie om ons heen. We hopen dat je je 

mentor weet te vinden als je ergens mee zit, of als je vragen hebt over hoe je het schoolwerk 

moet aanpakken. Succes en let op goed jezelf. 

Hartelijke groet, 

Deirdre Broshka, Pieter Snaterse, Marcel Lensink 

 

 

 
 
Leidse burgemeester Lenferink start met Barry Badpak campagne  
‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ 
 
Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven van de 
overheid. Of wel naar buiten mag, maar altijd minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar 
moet blijven. De campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ daagt je uit om daar creatieve 
oplossingen voor te bedenken. 

 
Afgelopen vrijdag heeft de Leidse burgemeester Lenferink de aftrap gegeven tijdens de 
‘Quarantaine Party’ (zonder publiek) in de Leidse Hut van Ome Henne. ‘Wat is jouw slimmer chillen 
moment?’ Die vraag mag jij beantwoorden. Henri Lenferink: “Want dat chillen met vrienden moet nu 
even aan een aantal regels voldoen. Zo weten we allemaal dat we 1,5 meter afstand van elkaar 
moeten houden. Dat is best lastig. Het vraagt om veel creativiteit. Wat kunnen we, met alle 
beperkingen die er zijn, nog wel? Ik ben benieuwd welke creatieve oplossingen jongeren daarvoor 
verzinnen.” 
 

http://www.slimmerchillen.nl/


Kans op een prijs 
Zelf geeft heeft Lenferink zijn eigen ‘slimmer chillen-moment’ op film vastgelegd. Ook Barry Badpak 
en YouTuber Alexander Ancher inspireren met hun eigen ‘slimmer chillen-moment’. Hoe dat 
eruitziet, zie je op de website www.slimmerchillen.nl. 
 
Lenferink daagt je uit om jouw creatieve oplossingen ook op korte filmpjes vast te leggen en op 
sociale media als TikTok en Instagram te delen via #slimmerchillen, of om bijdragen op film, foto of in 
tekst te sturen naar info@slimmerchillen.nl. “Als we dat met velen doen, dan kunnen we elkaar 
misschien een handje helpen om door deze lastige tijd te komen.” En voor wat hoort wat. Want wie 
een inzending instuurt, maakt kans op een prijs.  

 
 

http://www.slimmerchillen.nl/
mailto:info@slimmerchillen.nl

