Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
van onze leerlingen klas 1 t/m 6

Leiden, donderdag 17 december 2020
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: aanpassingen na nieuwe lockdown

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Aan het begin van deze week hebben we u geïnformeerd over de aanpassingen die samenhangen
met de nieuwe lockdown periode. We realiseren ons dat deze situatie veel vraagt van ons allen, van
uw zoon/dochter, van u als ouder en van ons, als team. We vinden het belangrijk dat iedereen zo
goed mogelijk geïnformeerd is, hieronder treft u daarom een aantal aanvullingen aan op de brief van
maandag 14 december.
Week 14 t/m 18 december
Op woensdag 16 en donderdag 17 december volgen alle leerlingen online lessen. Vrijdag 18
december 2020 is een lesvrije dag, de geplande kerstactiviteiten komen te vervallen.
Na de kerstvakantie
Maandag 4 januari is een lesvrije dag, dit is een studiedag voor het personeel.
Het kabinet biedt de mogelijkheid om de lessen aan examenleerlingen gewoon op school plaats te
laten vinden, dat betekent dat alle examenleerlingen (4M/5H/6V) vanaf dinsdag 5 januari a.s. alle
lessen op school volgen. Indien een docent wegens omstandigheden online les geeft, dan nog wordt
aanwezigheid van de examenleerlingen op school verwacht.
Alle overige leerlingen volgen vanaf dinsdag 5 januari tot en met vrijdag 15 januari a.s. online les.
Zowel de lessen op school als de online lessen worden volgens het reguliere rooster gegeven.
Donderdag 14 januari is tevens een lesvrije dag, voor het personeel is dit een organisatiedag. We
gebruiken die dag om ons voor te bereiden op de weken daarna.
Rooster
We gaan gedurende de komende periode uit van het reguliere rooster met lessen van 50 minuten.
De muzieklessen en de LO-lessen komen te vervallen. De LO-sectie zal wel lessen klaarzetten om
ervoor te zorgen dat de leerlingen ook blijven bewegen.
Tijdens de lockdown periode is Magister leidend voor zowel het rooster als het huiswerk. Naast
Magister maken we ook gebruik van Microsoft Teams (voor de online lessen) en de ELO (lesmateriaal
per vak). De handleiding voor Microsoft Teams vindt u als bijlage.

We willen graag dat alle leerlingen de lessen via een laptop volgen, dus niet via een mobiele
telefoon, omdat niet alle functies werkbaar zijn. Indien u voor uw zoon/dochter een laptop van
school wilt lenen kan dat. Bel vooraf eerst 071- 5660166 en vraag naar de mediatheek.
Absenties
We willen u erop wijzen dat de lessen niet vrijblijvend zijn. De aanwezigheid zal worden
geregistreerd. Indien uw zoon/dochter de les niet kan volgen in verband met een coronabesmetting
of ziekte, verzoeken wij u dit door te geven via verzuimbu@bonaventuracollege.nl.
Toetsweek
De data van de toetsweek zijn veranderd. De toetsweek start op dinsdag 26 januari en eindigt op
dinsdag 2 februari. De toetsweek is voor alle leerlingen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we de
toetsen op school af kunnen nemen.
TON-lessen (terug op niveau), kwetsbare leerlingen
Deze lessen gaan volgens het normale TON-rooster door. De lessen zijn op woensdag 16 en
donderdag 17 december online. Over de lessen na de kerstvakantie worden de betrokken leerlingen
geïnformeerd.
We onderzoeken of we na de kerstvakantie kwetsbare leerlingen op kunnen vangen, zodat zij de
online lessen vanuit school kunnen volgen.
Bereikbaarheid
Ook in deze lockdown periode blijft de mentor het eerste aanspreekpunt voor u als ouder en voor uw
zoon/dochter. De mentor is bereikbaar via de mail of via Teams.
De schoolleiding staat open voor uw opmerkingen, observaties of verbeterpunten. U kunt hiervoor
mailen naar Burggravenlaan@bonaventuracollege.nl.
We hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben over de nieuwe situatie. We realiseren
ons dat dit zo vlak voor de vakantie een behoorlijke omschakeling is.
We wensen u en uw familieleden heel gezellige feestdagen en een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,

De heer H. Werkman, directeur a.i.
Mevrouw I. de Vries, teamleider vwo
Mevrouw L. de Bruin, teamleider havo
De heer M. Roos, teamleider onderbouw en mavo
Mevrouw B. van Wayenburg, teamleider bedrijfsvoering
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