
        

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 

Leiderdorp, 28 januari 2021 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Inmiddels zijn wij alweer bijna 4 weken bezig met het online onderwijs. Wij zijn heel blij met hoe dat 

gaat, maar we vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat we niet op school aan al onze leerlingen 

les kunnen geven. De huidige situatie duurt in ieder geval tot 8 februari, maar zou ook zomaar eens 

langer kunnen duren. Voorlopig gaan we door met online onderwijs. Graag willen we u informeren 

over een aantal zaken: 

Nieuwe periode 

Vanaf komende maandag gaat periode 2 in. Dit betekent een nieuw rooster voor alle leerlingen. Dit 

nieuwe rooster is vanaf aanstaande vrijdag zichtbaar in Zermelo en Magister. Het is belangrijk dat alle 

leerlingen tijdig naar hun nieuwe rooster kijken. De online lessen zullen door de docenten opnieuw 

ingepland worden in Microsoft Teams.  

 

Studiedag 1 februari 

Maandag aanstaande (1 februari) is een lesvrije dag voor alle leerlingen. Op deze dag stond reeds een 

studiedag gepland. Aanstaande maandag zal door alle docenten gebruikt worden om de volgende 

online periode goed voor te bereiden. 

 

Rapport 1: vak adviezen en prognoses 

Nu periode 1 er bijna op zit, bespreken we in februari in het docententeam de studievoortgang van uw 

zoon/dochter. We bekijken de resultaten van zowel het fysieke onderwijs van voor de kerstvakantie 

als de voortgang tijdens de online periode. Voor de voorjaarsvakantie zullen de rapporten en 

bijbehorende prognoses voor klas 1,2 en 3 naar huis gestuurd worden. Tijdens de ouderavond in maart 

is er gelegenheid om hierover met de mentor of vakdocent te spreken.  

De coaches van 4 mavo voeren gedurende de komende weken de driehoeksgesprekken over de 

voortgang van de examenleerlingen. 

 

Ouderavond 

Op 11 maart staat de ouderavond gepland. Net zoals de 10-minuten gesprekken eind vorig jaar, zal 

ook deze ouderavond digitaal plaatsvinden. U kunt zich hiervoor weer online inschrijven. Hierover 

volgt voor de voorjaarsvakantie een e-mail met specifieke uitleg en tijdsindeling.  

Met vriendelijke groeten, 

Pieter Snaterse – teamleider havo/vwo 

Deirdre Broshka – teamleider brugklassen 

Christine Visser- van der Wolk – teamleider mavo 
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