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SCHOOLLEIDING
Beste ouders en leerlingen,
Deze week zijn de eerste officiële mededelingen gepubliceerd in het kader van het nationaal onderwijsprogramma. Het voorgezet onderwijs krijgt ruim middelen voor een meerjarige aanpak om de negatieve effecten van de corona crisis voor het onderwijs te bestrijden. We gaan u de komende tijd frequent informeren
over de wijze waarop de eerste stappen worden gezet. De focus ligt voor de korte termijn op het systematisch in kaart brengen en analyseren van de gevolgen van de crisis voor de leerlingen. Het is logisch dat we
u daarin betrekken en meenemen.
Volgende week worden de leerlingen en u ook geïnformeerd over de wijze waarop leerlingen van de examenklassen kenbaar kunnen maken in welk tijdvak ze examen gaan doen. Daar zitten ook een aantal deadlines in. Ook volgende week berichten we u over de herkansingsmogelijkheden voor de examenleerlingen.
De logistiek en de krappe tijdsplanning maken dat dit nog even op zich wacht. De communicatie verloopt
via de examensecretaris.

Het aantal besmettingen op school blijft vooralsnog beperkt. Wel zien we dat in onze omgeving corona
volop aanwezig is. De sneltestprocedure in de ochtend blijft succesvol. Medio april worden de mogelijkheden fors uitgebreid zijn de laatste berichten.
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CENTRALE EXAMENS 2021
Onze examenleerlingen in 4M, 5H en 6V hebben via Magister deze brief ontvangen:

Beste examenleerling,
Over een niet al te lange tijd is het zo ver: het Centraal Examen.
De komende tijd krijgen jullie informatie vanuit school hierover en zullen jullie ook nog het een en ander moeten regelen.
Op dit moment wordt er het volgende van jullie gevraagd:

Op je diploma komt je volledige officiële naam te staan. Om te zorgen dat dit goed staat moeten jullie dit
in Magister (ook mogelijk in de app) controleren. Je gaat naar het blad “mijn gegevens” en controleert
of bij “officiële naam” alles goed staat. Dit is belangrijk, niet alleen omdat deze naam op je diploma
komt, maar ook omdat dit een wettelijk document is. Mocht blijken dat er bij “officiële naam” een fout
staat, dit kan zijn een schrijffout of een opmaakfout, dien je met je legitimatie -op afspraak- bij de administratie dit aan te laten passen. Dit kan je tot en met uiterlijk 16 april doen.
Over een aantal weken zullen jullie ( en ouders van minderjarig leerlingen) een akkoordverklaring moeten
ondertekenen. Hiermee verklaar je dat alle gegevens die in Magister verwerkt zijn correct zijn (onder
andere bovenstaande punt). De ondertekende akkoordverklaring is noodzakelijk voor de school om je
schoolexamencijfers door te kunnen geven aan het DUO. De instantie die uiteindelijk bepaald of je een
diploma krijgt. De komende tijd moeten jullie de cijfers die in Magister staan controleren. Mocht je een
fout ontdekken of twijfelen over een cijfer dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met je vakdocent. Dit is de enige persoon die het cijfer kan aanpassen als dat nodig blijkt te zijn. Door nu te controleren voorkomen we dat er nog fouten in Magister staan op het moment dat de akkoordverklaring
ondertekend moet worden.

Mochten jullie nog vragen hebben over het schoolexamen (SE) en/of centraal examen (CE) verwijs ik jullie naar
je mentor.
Een handig website voor informatie is www.mijneindexamen.nl. Hier kunnen jullie de huidige regelgeving opzoeken betreffende de centrale examens.
Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Marc Stronkhorst
Examensecretaris
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ONDERZOEK UNIVERSITEIT LEIDEN
Van de Universiteit Leiden ontvingen wij het volgende bericht:

Middels deze mail nodigen wij uw middelbare school uit om deel te nemen aan een onderzoek naar
kwetsbare kinderen tijdens de tweede lockdown dat momenteel wordt uitgevoerd vanuit de Universiteit Leiden.
Het afgelopen jaar, na de eerste lockdown, hebben we u ook benaderd voor deelname aan een onderzoek naar kwetsbare kinderen tijdens de eerste lockdown. Het rapport met de resultaten van dit onderzoek vindt u via deze link. De tweede lockdown heeft de bewegingsvrijheid van kinderen en gezinnen opnieuw beperkt en zorgde er opnieuw voor dat gezinsleden verplicht meer tijd samen doorbrachten. In navolging op onze studie tijdens de eerste lockdown willen we nu na de tweede lockdown opnieuw de prevalentie van kindermishandeling in kaart brengen. Daarnaast willen we in kaart
brengen in hoeverre kinderen uit kwetsbare gezinnen tijdens de tweede lockdown de mogelijkheid
hadden om gebruik te maken van de noodopvang, wat van belang is mocht een vergelijkbare situatie
zich in de (nabije) toekomst opnieuw voordoen.
Leerkrachten hebben zeer goed zicht op kinderen en hun ontwikkeling en zijn daarmee onmisbaar
voor dit onderzoek. We zouden het erg op prijs stellen als u deze mail zou willen lezen en zou willen
overwegen om met uw school deel te nemen aan het onderzoek. Deelname hebben we voor de leerkrachten zo eenvoudig mogelijk gemaakt, deelname aan het onderzoek kost ongeveer 2 tot 20 minuten van hun tijd.
Wat houdt deelname in?
Indien u als school besluit mee te werken aan ons onderzoek, vragen wij u om deze mail en de informatiebrief (die via de link onderaan deze mail te downloaden is) door te sturen naar de alle leerkrachten die dit schooljaar mentor van een klas zijn.
De mentoren kunnen in deze informatiebrief lezen wat deelname aan het onderzoek voor hen inhoudt. Zij kunnen zelf beslissen of ze deelnemen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek
kost ongeveer 2 tot 20 minuten van hun tijd (afhankelijk van het aantal vermoedens van kindermishandeling) en is volledig anoniem. Ook als er geen vermoedens zijn van kindermishandeling is
deelname van groot belang. Wanneer de mentor na het lezen van de informatiebrief besluit om deel
te nemen aan het onderzoek, kan hij/zij dit doen door op de link onderaan de informatiebrief (of op
de link onderaan deze mail) te klikken.
Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via
dit emailadres.
Met vriendelijke groet,
Dr. Sheila van Berkel
Prof.dr. Lenneke Alink
Samantha Vermeulen, MSc.

Faculteit Sociale wetenschappen
Instituut Pedagogische Wetenschappen
Universiteit Leiden

Klik hier voor de informatiebrief
Klik op de volgende link om deel te nemen aan het onderzoek:
Take the Survey
Of kopieer en plak de onderstaande link in uw internet browser:
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3JzSomias6ifPdb?Q_CHL=email
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AGENDA

REMINDER: toestemming gegevens

ma 29 mrt

•toetsweek 3

di 30 mrt

•toetsweek 3

Op 12 maart jl. hebben wij u een brief gestuurd waarin toestemming werd gevraagd om gegevens te mogen gebruiken
in geval van een corona besmetting.

wo 31 mrt

•toetsweek 3

do 1 apr

•toetsweek 3
•inhalen toetsen (alleen voor
4M 5H en 6V)

vr 2 apr

•toetsweek 3
•inhalen toetsen (alleen voor
`4M 5H en 6V)

……………………………………………………………………….
ma. 5 apr

•Tweede Paasdag
(geen lessen, ook niet
online)

di 6 apr

•

Dezelfde vraag hebben we ook gesteld aan leerlingen van 16
jaar en ouder.
Wij hebben nog niet van alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen een reactie mogen ontvangen; bent u in de gelegenheid dit per omgaande alsnog aan ons door te geven?
Het toestemmingsformulier staat onder deze link.
Lukt het niet om te hyperlink te openen, kopieer en plak deze link in de adresbalk:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=T2qK0105ykSIJtis_hcBsvcALD1JzVIoGR2YC4W7ZtURDQ1RzNQQlU4SVZRVF
VVMjhPTDNEMzZKWC4u
Alvast bedankt voor het invullen!
Schoolleiding Burggravenlaan

wo 7 apr

•bezoek Inspectie

do 8 apr

•evt. uitloop bezoek Inspectie

vr 9 apr

•deadline aanvragen
herkansingen TW.3

za 10 apr

•examentraining 4M 5H 6V

zo 11 apr

•examentraining 4M 5H 6V

……………………………………………………………………….
ma 12 apr

•

di 13 apr

•herkansingen en inhalen
toetsen TW.3

wo 14 apr

•

do 15 apr

•

vr 16 apr

•

De agenda is een levend document en
kan aangepast worden. Controleer altijd
of u de juiste versie gebruikt.

BEVESTIGDE CORONABESMETTINGEN
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