LESWISSELING:
Om onze docenten de gelegenheid te geven zo veilig mogelijk de klas te
betreden dan wel te verlaten, hanteren wij een aangepaste leswisseling.
Aan het begin en einde van de lessen klinkt tweemaal de schoolbel;
begin van de les

1e

: leerlingen in lokaal

2e

: docent in lokaal

einde van de les

1e

: docent uit lokaal

2e

: leerlingen uit lokaal

Wij verzoeken iedereen zich hier aan te houden.
ABSENTIEMELDINGEN GRAAG PER MAIL DOORGEVEN
Vanwege de regels rond corona ontvangen wij ’s ochtends meer
telefonische absentiemeldingen dan gebruikelijk. U kunt de
absentiemelding van uw kind bij voorkeur doorgeven via mail:
verzuimbu@bonaventuracollege.nl.
Vermeld hierbij;
• de volledige voor- en achternaam
• de klas van uw kind (bijv. BH-V1, B3Mb of B6Va)
• of de klachten corona gerelateerd zijn
• bij medische afspraken op welk lesuur/uren de absentie van
toepassing is
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Leerlingen die volgens de verzuimprocedure ziek zijn gemeld, milde- of
coronaklachten hebben of in quarantaine moeten, moeten de lessen online
volgen.
We hebben hierover de volgende afspraken gemaakt;
• Het is verplicht de camera aan te zetten; leerlingen die geen camera’s aan
hebben worden op absent gezet.
• Het kan even duren voordat de digitale les is opgestart; we vragen de
leerlingen dan even te wachten tot dat de les alsnog gestart wordt.
INFORMATIE-/KENNISMAKINGSAVONDEN
In verband met corona zijn de informatieavonden van klas 2 en hoger online
via Microsoft Teams verlopen. Voor de brugklasouders is de
informatieavond in verschillende sessies wel op school gehouden.
Ouders hebben algemene informatie ontvangen over de school in het
algemeen en specifieke informatie over de klas, leerjaar en afdeling.
Mocht u de avond gemist hebben en heeft u vragen, dan verzoeken we u
contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter.
JAARAGENDA 20-21
De Jaaragenda 2020-2021 kunt u in de loop van volgende week op de
website vinden.

KUNSTSHOTDAG VOOR 4-HAVO EN 4-VWO
Op vrijdag 25 september a.s. doen alle 4-havo en 4-vwo CKV en KCVleerlingen van de verschillende scholen uit Leiden e.o. mee met het cultureel
programma Kunstshot. Dit jaar vinden de activiteiten plaats op de eigen
school.
Tijdsschema:
10.30-11.20 uur: workshop (4VC om 09.20-10.10)
11.30-12.15 uur: livestream debat met leerlingen van de verschillende
deelnemende scholen, georganiseerd door BplusC met de DebatUnie en
Stella Bergsma.
13.15-14.00 uur: livestream cabaretvoorstelling ‘Tere zieltjes’ door JEROENS
CLAN, op de beamer vanuit de schouwburg in de aula.
De lessen voor 4-havo en 4-vwo gaan deze dag vóór 10.30 uur en ná 14.00
uur volgens het normale rooster door.
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HERINNERING BEZOEKREGISTRATIE
We merken dat ouders gewend zijn door te lopen of via een andere ingang
naar binnen komen. In het vorige Plan van Aanpak hebben wij u
geïnformeerd over onze aangepaste bezoekregistratie;
• Bezoek (bijv. ouders/verzorgers, leveranciers, monteurs e.d.) meldt zich bij
de conciërge
• Bezoek registreert zich via de link of scant ter plekke de QR-code
Wij willen u nogmaals verzoeken zich eerst bij de conciërge te melden.

Plan van Aanpak week 39

