Leiden, 16 maart 2020

Geachte ouders(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Vanaf vandaag (maandag 16 maart) zijn de docenten van de Burggravenlaan aan de slag gegaan om
het lesgeven op afstand invulling te geven. We werken deze week stap voor stap aan het opstarten
en inrichten van afstandsonderwijs. De volgende afspraken en informatie is van belang:

Het onderwijs gaat door
Op een normale schooldag is het contact met de leerlingen voor ons een van de pijlers waar ons
werk op rust. Even een praatje, nog even een extra voorbeeld bij een uitleg, samen aan de slag om
verder te komen in de leerstof. Nu dit contact er niet kan zijn, doen we een beroep op de
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen om met het schoolwerk aan de
slag te gaan. Ook willen we u als ouders vragen hen zo goed mogelijk te stimuleren en motiveren om
het werk te maken en leren, opdrachten in te leveren en actief vragen te stellen aan de docent.
Mocht u willen overleggen met een mentor of docent, dan kunt u rechtstreeks met de betreffende
collega mailen of via burggravenlaan@bonaventuracollege.nl

Aanwezigheid op school
Deze week zijn er geen leerlingen op de Burggravenlaan aanwezig voor lessen, overleg of huiswerk.
a. Enige uitzondering is het leeghalen van lockers en ophalen van spullen. We vragen de
leerlingen zich aan het onderstaande schema te houden om te voorkomen dat grote groepen
leerlingen tegelijk in het schoolgebouw aanwezig zijn. Dit is leidend boven de eerdere
communicatie vanuit individuele docenten.
Leerjaar
1 en 2
3 en 4
5 en 6

Tijd
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30

b. Voor examenkandidaten geldt dat we in afwachting zijn van de landelijke maatregelen met
betrekking tot het examen. Tot die tijd kunnen we geen uitspraken doen over het vervolg. Dit
geldt ook voor de mondelinge/individuele examens. We hopen woensdag, uiterlijk
donderdag te communiceren hoe we verder gaan. We vragen de leerlingen wel om zich te
blijven voorbereiden op het examen.

Communicatie
Docenten gebruiken de studieroutes in de ELO voor:
a. Up to date studiewijzers
b. Instructiemateriaal
c. Opdrachten en uitwerkingen.
De communicatie met leerlingen verloopt via de ELO. We richten op dit moment Teams van
Microsoft in voor live instructie en Webinars. Alle mail komt in de Bona-mailbox.

Lesstof voor verschillende vakken
Op dit moment zijn de docenten hard aan het werk om leerlingen stof aan te bieden om hen zo goed
mogelijk verder te onderwijzen en ondersteunen. Wij werken zo snel als mogelijk, maar niet alles zal
in een keer lukken. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Mentoren
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.

Toetsweken en toetsen
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.
In de situatie waarin wij ons bevinden kan er in korte tijd veel veranderen. Wij snappen dat deze tijd
om flexibiliteit vraagt van zowel de leerling, u als ouders en ons als school. Wij houden u en de
leerlingen via de mail op de hoogte en indien als de situatie erom vraagt, stellen wij bij. Wij hopen op
uw begrip hiervoor. Via de website zijn alle brieven terug te vinden onder het nieuwsbericht:
“informatie Coronavirus”
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding.

