Leiden, 17 maart 2020
Beste ouders en leerlingen,
Gisteren en vandaag werken alle docenten hard aan het realiseren van onderwijs op afstand. Vanaf
woensdag 18 maart streven wij er naar om onze lessen aan te bieden met Magister als startpunt.

Communicatie
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling bij vragen. De mentor kan een antwoord
geven of de vraag doorspelen binnen de organisatie. Belangrijk is dat we met alle leerlingen in
verbinding blijven. Vanuit school zullen we actief blijven communiceren met de leerlingen.
Dit betekent dat de studielessen volgens de tijden van het lesrooster plaatsvinden.
Neem bij kind specifieke vragen gerust contact op met de mentor.

Lesinhoud
Magister als startpunt:
Om zo helder mogelijk te communiceren met de leerlingen hanteren we Magister als startpunt voor
klas 1 t/m 6.
Het reguliere lesrooster staat in Magister. Per les wordt aangegeven (bij het huiswerk) of het een les is
waarin de leerlingen zelfstandig aan de slag moeten gaan of dat er een contactmoment met docent is.
Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een live-les of een vragenuur.
Bij een live-les of vragenuur moeten de leerlingen volgens de tijden van het lesrooster inloggen in
Microsoft – Teams. Vandaag ontvangen de leerlingen via de mail hierover instructies.
Als de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan, staat bij het huiswerk ook aangegeven wat ze moeten
doen en welke deadlines er gelden.
We verwachten van leerlingen dat zij actief aan de slag gaan met de lessen zoals in Magister staat
aangegeven. Wij doen een beroep op u als ouders om uw kind zo goed mogelijk te stimuleren en
motiveren om het werk te maken en te leren.
Voor alle leerlingen geldt dat zij bij aanvang van de studieles inloggen in Microsoft-Teams zodat zij
contact kunnen hebben met hun mentor.

Toetsen/Examens
De toetsen uit toetsweek 3 kunnen op dit moment geen doorgang vinden. Voorlopig doen we nog
geen uitspraken over wanneer of in welke vorm dit wel gaat plaatsvinden. We vinden het vooral
belangrijk dat alle leerlingen recht hebben op een eerlijke beoordeling. We willen de ontwikkelingen
afwachten, voordat we een beslissing nemen.
Er is vanuit de verschillende instanties nog geen directe aanleiding om het centraal examen voor de
eindexamenleerlingen te verschuiven. We wachten op aanvullende regelgeving t.b.v. de SE-toetsen.
We komen hier zo snel mogelijk bij jullie op terug.

FAQ
We snappen dat er nog veel vragen zijn in deze bijzondere periode. Wilt u deze vraag mailen naar
Burggravenlaan@bonaventuracollege.nl. Wij verzamelen de vragen en plaatsen deze samen met de
antwoorden op de site onder de button: “Informatie coronavirus” op onze website.

