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Informatiebulletin examenleerlingen / ouders 1  

schoolsluiting december ‘20 / januari ‘21 

 

Leidschendam, 14 december 2020 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Zojuist is bekend gemaakt dat ook de scholen - hoe erg we dat ook 

vinden - dicht moeten vanaf woensdag 16 december 2020 tot dinsdag 19 januari 2021.  

Gelukkig kunnen de SE’s op school gewoon doorgaan. We snappen dat dit een extra spannende tijd 

is voor jullie. In deze brief proberen we duidelijkheid te geven over hoe de komende tijd zal verlopen. 

Neem bij vragen contact op met je mentor of teamleider. Zij zullen je helpen. 

  

Lees deze brief alsjeblieft goed door en bespreek hem met je ouders/verzorgers. Een samenvatting is 

onderaan de brief te vinden.  

 

Deze week gaan de SE’s gewoon door 

Alle ingeplande schoolexamens kunnen deze week gelukkig wel gewoon afgenomen worden. Jullie 

zijn er klaar voor, hebben jullie voorbereid en kunnen de periode tot kerst hiermee afronden en 

genieten van een welverdiende vakantie.  

 

Over het moment waarop kan worden ingehaald en herkanst in het nieuwe jaar volgt later meer 

informatie.   

 

Helaas kan de kerstborrel van donderdag 17 december voor de eindexamenklassen niet doorgaan. 

Dit vinden wij natuurlijk erg jammer, maar we kijken er nu al naar uit om jullie na een hopelijk 

succesvolle lockdown allemaal gezond en wel over een paar weken weer op school te verwelkomen.  

 

Vrijdag 18 december: lesvrij 

Zoals al gepland was, blijft vrijdag een lesvrije dag en start de kerstvakantie voor jullie. 

 

Online lessen: vanaf maandag 4 januari 2021 

Vanaf maandag 4 januari 2021 worden alle lessen in principe volgens het reguliere rooster online 

gegeven. Er zijn geen flexuren, maar alle vaklessen gaan door. Bij iedere vakles in Magister staat een 

link naar de Meet waarin de les wordt gegeven. Je zorgt ervoor dat je voor het begin van de les in de 

Meet bent. Daarnaast gebruik je voor ieder vak de Google Classroom, waarin je ook de werkwijzer 

voor dat vak vindt. Je gebruikt natuurlijk ook je boeken, schriften en online modules die je nu ook bij 

ieder vak gebruikt. De lessen voor lichamelijke opvoeding vervallen. 

 

Aanwezigheid bij de lessen is verplicht. Het is ook verplicht om in iedere les je camera aan (en je 

microfoon uit totdat de docent het zegt) te hebben staan.  

 

Het is verder belangrijk dat je ouders je zoals altijd absent melden als je ziek bent. Absent melden kan 

via Magister of per mail aan: absent@veurslyceum.nl. 

 

Neem je boeken, schriften en alles uit je locker mee naar huis  

Vergeet niet om eind deze week (uiterlijk donderdag) je boeken en schriften, et cetera mee naar huis 

te nemen. Maak je hele locker leeg, zodat je ook niet eind januari opeens een heel bijzondere banaan 

vindt of een tas met gymkleren die al een tijdje geleden gewassen hadden moeten worden… 
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Geen werkende laptop? 

Voor het online onderwijs is het noodzakelijk dat je een goede werkende computer hebt. Is je laptop 

juist nu kapot of is er een andere reden dat je er even geen hebt? Neem dan contact op met je mentor 

om dit door te geven. Dan kun je op woensdag 16 december een leenlaptop op school komen 

ophalen. 

 

Ben je deze week niet op school? 

Ben je deze week niet op school omdat je ziek bent of in quarantaine zit? Dan kan iemand anders 

(bijvoorbeeld een ouder of verzorger) op woensdag 16 of op donderdag 17 december tot 16:00 uur je 

spullen alsnog komen ophalen 

 

Alles even op een rijtje in een schema! 

wanneer? wat? 

dinsdag 15/12 
 

 

SE’s gaan door volgens rooster 

doorgeven aan je mentor als je een laptop nodig hebt voor thuis 
al je spullen mee naar huis!! 

woensdag 16/12  
 

 

SE’s gaan door volgens rooster 
mondelinge SE’s Duits 5h/6v gaan door via de Meet 

ophalen leenlaptops indien akkoord mentor 

donderdag 17/12 
 

SE’s gaan door volgens rooster 
mondelinge SE’s Duits 5h/6v gaan door via de Meet 

vrijdag 18/12 vrij 

maandag 04/01 start online onderwijs 

 

We wensen jullie een hele fijne kerstvakantie en hopen jullie gezond en wel op 4 januari in de online 

lessen te zien! Samen kunnen we het aan!  

 

Met hartelijke groeten, mede namens alle docenten, 

mevrouw Van Thiel, de heer De Vries, mevrouw Schneider, mevrouw Van Doorn, de heer Middelburg, 

de heer Zancada, de heer Rothkrantz en mevrouw Nelisse. 

 

 
 


