Leiden, 18 maart 2020
Beste ouders en leerlingen,
We zien dat al heel veel leerlingen en docenten enthousiast aan de slag zijn gegaan met het onderwijs
op afstand. Het is voor ons en voor de leerlingen allemaal even wennen in deze nieuwe vorm. Op dit
moment gaan we vanuit de opstartfase naar een doorstartfase waarin wij het niet noodzakelijk vinden
om dagelijks met u te communiceren. De communicatie kan eventueel per doelgroep plaats gaan
vinden.
We volgen de Richtlijnen vanuit het RIVM en het Ministerie. Deze kunnen echter morgen weer anders
zijn. We handelen op basis van wat we nu weten. Mocht het nodig zijn, dan doen we hier
aanpassingen in.
De schoolleiding

Toetsen/Examens
SE- toetsen examenklassen:
Zoals gisteren door het Ministerie van Onderwijs bekend is gemaakt, zullen de schoolexamens voor de
examenleerlingen door gaan. Wij willen een zo goed mogelijk examen voor onze leerlingen neerzetten
en doen daarbij ook een beroep op u als ouder om uw kind hierin te motiveren.
Het SE gaat vanaf maandag 23 maart (vwo) en dinsdag 24 maart (mavo & havo) starten in een
aangepaste vorm en volgens onderstaand rooster.

De leerlingen van H5 zullen hun toetsen van 9.00 uur tot 11.00 uur maken. Het vwo en de mavo doen
de toetsen van 12.00 uur tot 14.00 uur. Aan het lokalenrooster wordt op dit moment gewerkt. Dit zal

later met de leerlingen worden gecommuniceerd. Mochten er problemen in het rooster zijn met
dubbele toetsen, vragen wij de leerlingen om contact op te nemen met hun mentor.
We nemen de richtlijnen vanuit het RIVM zeer serieus. Dit betekent dat er zo min mogelijk leerlingen
op school aanwezig zijn. De SE’s vinden plaats met maximaal 8 leerlingen in een lokaal, om de afstand
tussen iedere leerling te garanderen. Er is extra zorg voor de schoonmaak van de lokalen. Iedere tafel
wordt schoongemaakt na de afname van een toets. Bovendien zal er in ieder lokaal desinfecterend
middel aanwezig zijn.
Het is van belang dat uw kind alleen naar school komt als hij/zij gezond is. Er komt een inhaalmoment
voor de leerlingen die nu niet in staat zijn om de toetsen te maken. We gaan ervan uit dat alle andere
leerlingen volgens het toetsrooster hun toetsen komen maken. Wanneer u twijfelt, neemt u dan
contact op met de teamleider.
Toetsen overige klassen:
Voor de overige klassen zullen de toetsen voorlopig niet doorgaan. Onze examenleerlingen hebben op
dit moment prioriteit. Daarnaast willen wij het aantal leerlingen in de school zo klein mogelijk houden.

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.

