
 
 
 
Betreft: Organisatie van het onderwijs vanaf dinsdag 2 juni  
 
   
Leiderdorp, 28 mei 2020  
   
Geachte ouder(s), verzorger(s), Beste leerlingen,  
 
Vanaf volgende week combineren we afstandsonderwijs met het geven van les op school. In de 
ochtend volgen leerlingen les (08.30 - 13.00 uur) volgens het rooster in Magister. In de middag 
(14.00 - 15.30 uur) komen leerlingen 1 of 2 keer per week op school voor regulier ingeroosterde 
lessen. Sommige leerlingen krijgen daarnaast extra begeleiding door een vakdocent 
(maatwerkrooster).   
 
Online lessen (ochtend) 
In de ochtend volgt uw zoon/dochter het programma/rooster in Magister. De online lessen 
starten om 08.30 uur, duren elk 30 minuten, en eindigen om 13.00 uur. In Magister wordt door 
de docent aangegeven of uw zoon/dochter in een online les aanwezig moet zijn, de 
mogelijkheid heeft tot het stellen van vragen of zelfstandig verder kan werken aan de 
(huiswerk)opdracht.   
 
Onderwijs op school (middag) 
In de middag komt een deel van de leerlingen naar school. De lesactiviteiten vinden van 14.00 
tot 15.30 uur plaats op de leerpleinen en worden begeleid door vakdocenten en mentoren. De 
leerlingen uit de brugklas, 2MHV en 3MHV werken aan een vakoverstijgend project waarin 
leerdoelen en vaardigheden zijn opgenomen. Leerlingen in 3 mavo volgen, ter voorbereiding 
op de eerste schoolexamens, ingeroosterde vaklessen voor het examenvak dat zij hebben 
gekozen. Het dagschema van de wekelijkse klassikale lessen is als volgt: 
 
 

Maandagen, vanaf 8 juni  werkplek: 

3Ma MM-gebied 

3Mb Tb- gebied 

3Mc Ta-gebied 

2Ma Tekenlokalen 

2Mb Gymzaal 

  

Dinsdagen, vanaf 2 juni  

3Ha MM-gebied 

3Hb Tb- gebied 

3HVa Ta- gebied 

3Va Tekenlokalen 

  

Let op! 

Leerlingen die een schoollaptop 

hebben geleend, moeten die ook mee 

naar school nemen als ze daar een 

activiteit hebben. 



Woensdagen, vanaf 3 juni  

1Ma MM-gebied 

1Mb Tb-gebied 

1MHa Ta-gebied 

  

Donderdagen, vanaf 4 juni  

1Ha MM-gebied 

1HVa Tb-gebied 

1Va Ta-gebied 

3Ma, alleen 4 juni gymzaal 

3Mb, alleen 4 juni tekenlokalen 

  

Vrijdagen, vanaf 5 juni  

2MHa MM-gebied 

2HVa Tb-gebied 

2Va Ta-gebied 

3Mc, alleen 5 juni Tekenlokalen 

 
Overgangsnormen en maatwerkondersteuning 
De afgelopen weken hebben we in overleg met docenten en de medezeggenschapsraad 
aangepaste bevorderingsnormen opgesteld die dit schooljaar van kracht zullen zijn. In de 
bijlage vindt u een samenvatting. Het volledige document staat op onze site. Aanstaande 
dinsdag nemen de mentoren contact op met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
wanneer hij/zij op grond van onze nieuwe prognose niet in aanmerking komt voor bevordering 
zonder extra maatwerkafspraken, en hoe die meewegen in de nieuwe bevorderingsnormen. 
De mentor bespreekt in dat geval ook voor welke vakken uw zoon/dochter op school wordt 
uitgenodigd voor extra begeleiding. Het maatwerkaanbod wordt op middagen tussen 14.00 uur 
en 15.30 uur georganiseerd volgens een apart rooster dat deze week wordt gemaakt. 
 
Veiligheid 
Het heropenen van de school is een intensief, logistiek proces. Uitgangspunt zijn de protocollen 
van de VO-Raad, zie link. Het protocol geeft richtlijnen voor hygiëne en veiligheid, 
groepsgrootte én wat in het lokaal en op de gang noodzakelijk is voor het geven onderwijs. 
Onderwijspersoneel en leerlingen met gezondheidsklachten én personen die behoren tot een 
risicogroep komen niet naar school en melden zich ziek.  
 
Enkele afspraken 
Uw zoon/dochter zet bij aankomst op school de fiets op een afgesproken plek. 
Uw zoon/dochter houdt zich aan de vaste looproutes, ingang en uitgang (zie filmpje). 
Uw zoon/dochter blijft op het toegewezen leerplein, de docenten wisselen van groep/klas.  
Uw zoon/dochter mag het kluisje niet gebruiken, de jas en tas wordt meegenomen naar het 
lokaal. 
Uw zoon/dochter wast bij de start van de les de handen met desinfecterende handgel. 
Uw zoon/dochter maakt na afloop van de les de tafel schoon met desinfecterende spray.  
Uw zoon/dochter mag alleen eten en drinken op het leerplein na toestemming van de docent.  
 
Wij zorgen ervoor dat meerdere personeelsleden bij de ingang en de leerpleinen aanwezig zijn 
om de leerlingenstroom te begeleiden en erop toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht 
wordt genomen. In elk lokaal zijn papieren zakdoeken en desinfecterende handgel aanwezig 
om handen te wassen en de tafels schoon te maken. 

https://vhl.nl/leiderdorp/wp-content/uploads/2020/05/Aangepaste-bevorderingsnormen-en-maatwerkaanbod-VHL-Leiderdorp-2020.pdf
https://bit.ly/2TFeCre
https://www.youtube.com/watch?v=kMHr5Y056YQ&feature=youtu.be


Ingang en parkeren fiets 

 
 
De komende periode werkt elke klas op school steeds in hetzelfde afgesproken leergebied. We 
zetten vijf leergebieden in om ‘1,5 meter’ onderwijs te verzorgen: M&M plein, TB plein, TA 
plein, de gymzaal én de twee tekenlokalen. 
 
Op het rooster (zie bijlage en Zermelo) kunnen leerlingen zien wanneer en waar ze met hun 
volledige klas worden verwacht. Leerlingen parkeren hun fiets ruim uit elkaar in de daarvoor 
bestemde vakken langs de slootkant. Zie kleuren op het plaatje hiernaast. Daarna lopen 
leerlingen naar de ingang met dezelfde kleur. Leerlingen betreden het leergebied steeds via de 
daarbij behorende aparte ingang en houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
 
Les in de gymzaal 
Gebruik de ingang links van de personeelsfietsenstalling (groen op de kaart) en zet je je fiets 
meteen na het toegangshek langs de slootkant. 
 
Les op het TA plein 
Gebruik de ingang bij de lift (rood op de kaart) en zet je fiets langs de slootkant in het linker 
rode gebied op de kaart. 
 
Les op het TB plein 
Gebruik de achteringang bij lokalen TB2 en TB3 (paars) en zet je fiets achter de school (meest 
rechtse paarse gebied). 
 
Les op het M&M plein 
Gebruik de ingang bij lokalen TB2 en TB3 (paars) en zet je fiets achter de school, meest linkse 
(paarse gebied). 
Les in de tekenlokalen 
Gebruik de normale leerling ingang en zet je fiets langs de slootkant voor het TB gebied (blauw 
op de kaart). 
 
 



Schoolexamens 3 Mavo 
De schoolexamens (SE1) gaan door en starten maandag 29 juni. We houden vast aan het 
programma (PTA), maar zijn tegelijkertijd bewust dat de voorbereiding, naast de (online) 
lessen, veelal bestaat uit het zelfstandig bestuderen van de stof. We zorgen voor kwalitatief 
goede toetsen, waarbij het uitgangspunt is dat de leerdoelen/stof voor uw zoon/dochter 
‘haalbaar’ moeten zijn. De docenten informeren uw zoon/dochter over de inhoud van het 
schoolexamen.  
 
Zomerschool 
We bieden leerlingen een kans om tijdens een korte, intensieve periode opgelopen 
achterstanden weg te werken, zodat doubleren niet nodig is. Wanneer uw zoon/dochter in 
aanmerking komt voor de Zomerschool informeren wij u over het traject. De Zomerschool start 
15 juli en eindigt (in de reguliere zomervakantie) op 22 juli.    
 
Tot slot 
Een aantal leerlingen werken momenteel al op school (en niet thuis) aan het maak - en 
leerwerk. De komende weken verandert er voor hen niets. In de ochtend werken zij onder 
begeleiding van een onderwijsassistent op school, in de middag volgen zij de lessen met de klas 
volgens het rooster.  
Staat op het rooster ‘bewegen en sport’, dan komt uw zoon/dochter in sportkleding naar 
school.  
 
We hopen dat u voldoende beeld heeft gekregen van het onderwijs voor de laatste periode en 
vragen u de inhoud van deze brief door te nemen met uw zoon/dochter.   
  
Met vriendelijke groet,  
  
Deirdre Broshka, teamleider brugklassen 
Marcel Lensink, teamleider mavo2,3,4 
Pieter Snaterse, teamleider havo2,3 
Ron Onderwater, directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage bij deze brief 
Samenvatting van de aangepaste overgangsnormen 


