Leiden, 26 mei 2020

Update ten aanzien van corona

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van niet-examenklassen,
Zoals vorige week toegezegd geven we in deze brief meer informatie over hoe we ons onderwijs
vanaf 3 juni organiseren. Dit hangt samen met de voorbereiding van en de overgang naar volgend
schooljaar.
In deze brief krijgt u informatie over:
•
•
•

de wijze waarop we de overgang naar het volgend schooljaar voor ons zien en wanneer we
hierover gaan communiceren;
het onderwijs volgende week (2 t/m 5 juni);
onderwijs van 8 juni t/m 8 juli.

Overgang naar volgend schooljaar
We willen alle leerlingen zo goed mogelijk informeren over waar ze staan wat betreft hun
leervorderingen. Op basis van de leervorderingen maken we volgende week een inschatting ten
aanzien van de bevordering. We kijken daarbij naar de behaalde resultaten voor corona en de
behaalde resultaten en inzet tijdens corona.
In Magister krijgen de cijfers behaald tijdens corona periode een weging 0. Hiermee kunnen we goed
bepalen wat het verschil is tussen de regulier behaalde cijfers en de cijfers behaald tijdens de periode
van afstandsonderwijs. Deze laatste cijfers nemen we wel mee in het besluit inzake de overgang.
Deze inschatting bepaalt in welke mate we leerlingen voor de zomer op school willen uitnodigen
voor bijspijkermomenten, extra uitleg of andere activiteiten. Uitgangspunt is dat we leerlingen zo
min mogelijk nadeel willen laten ondervinden van de huidige situatie. Leerlingen met achterstanden
krijgen zo nog de mogelijkheid om op niveau te komen.

Tot en met 16 maart
Na 16 maart

Categorie 1
Voldoende
Voldoende

Categorie 2
Voldoende
Niet voldoende

Categorie 3
Niet voldoende
Voldoende

Categorie 4
Niet voldoende
Niet voldoende

Leerlingen in categorie 1 zijn bevorderbaar naar het volgende leerjaar (en krijgen
groen licht), leerlingen uit categorie 2 en 3 vallen in de bespreekzone (hun
overgang wordt besproken), leerlingen in categorie 4 zijn in principe nog niet
bevorderbaar. Op basis van dit model bespreken leerlingen met mentoren waar ze
de komende weken aan kunnen werken om hun kans op succes te vergroten.
In de week van 8 juli kijken we opnieuw naar de resultaten en waar de leerling staat en bepalen we
de definitieve bevordering.
Het onderwijs volgende week (2 t/m 5 juni)
Op 2 juni hebben we een organisatiedag voor personeel. Er is dan geen afstandsonderwijs. Op basis
van het bovenstaand model delen we de leerlingen in. Leerlingen worden via de mentor in de loop
van de week op de hoogte gebracht wat dit voor hem of haar betekent.
Vanaf woensdag 3 juni draaien we een verkort rooster tot en met 8 juli. Het rooster op zichzelf
verandert niet. Wel de duur van de lestijden (35 minuten).
Vanaf 8 juni t/m 8 juli
Vanaf 8 juni hebben we na het verkorte rooster in de middag een tijdsblok ingericht voor onderwijs
op school. Dit tijdsblok willen we zo goed mogelijk benutten voor het inhalen van achterstanden,
voorbereiden op het volgend schooljaar en instructie en contactmomenten. Leerlingen worden dan
individueel uitgenodigd op school of kunnen zich aanmelden.
Communicatie volgende week
•
•

In de week van 2-5 juni krijgen alle leerlingen een bericht via hun mentor over waar ze staan
op dit moment.
In deze week komen we ook met een bijgestelde jaarplanning.

Hartelijk dank en vriendelijke groeten,
Schoolleiding Bonaventuracollege Burggravenlaan

