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Informatiebulletin niet-examenleerlingen / 

ouders nr. 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. Na de kerstvakantie volgt 

dan voor ons allemaal weer een tijd van online lessen geven en volgen. We hebben er alle 

vertrouwen in dat we het samen goed gaan invullen! 

 

In deze brief geven we jullie de eerste informatie om ervoor te zorgen dat we samen zo goed 

mogelijk invulling kunnen geven aan de online lessen. Onze examenleerlingen ontvangen 

een aparte brief van ons, omdat zij hun schoolexamenweek hebben deze week. 

 

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

Een samenvatting is onderaan de brief te bekijken.  

 

Dinsdag 15 december gewoon les volgens je lesrooster. 

Morgen, dinsdag 15 december, is er nog gewoon les op school volgens het reguliere 

rooster. Op dit moment is het nog onduidelijk of we morgen in de sporthal kunnen. We gaan 

er nu van uit dat de lessen LO morgen doorgaan, maar de mogelijkheid bestaat dat deze les 

alsnog uit zal vallen. 

 

Woensdag 16 en donderdag 17 december géén online les, wel mentoruur 

Woensdag en donderdag bieden we nog geen online lessen aan. De docenten gebruiken 

deze twee dagen om zich voor te bereiden op de online lessen die starten met ingang van 

maandag 4 december. Op deze manier is er tijd om alles voor te bereiden en klaar te zetten, 

voordat de kerstvakantie start. Daarnaast maken de eindexamenleerlingen op deze dagen 

wel hun schoolexamens. Zij mogen hun examens wel op school maken en we willen hen 

graag deze ruimte bieden.  

 

Er wordt voor de leerlingen wél op woensdag- of op donderdagochtend van 9:00 - 9:45 uur 

een mentoruur via de Meet ingepland door je mentor. Dit verplichte mentoruur vindt via de 

Meet plaats. Een link hiervoor kun je terugvinden in Magister. Tijdens dit mentoruur legt je 

mentor je kort uit wat de bedoeling is van het online onderwijs na de kerstvakantie en kun je 

je vragen stellen. 

 

Als er vragen zijn die de mentor niet kan beantwoorden, kun je deze als leerling aan twee 

teamleiders stellen op donderdag 17 december om 11:00 uur. Dit is de link voor deze Meet: 

https://meet.google.com/vps-ytmm-ksx. 
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Lessen: vanaf maandag 4 januari 2021 online 

Vanaf maandag 4 januari 2021 worden alle lessen 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 en de sportklas 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. Niets is zo vervelend voor 

een docent om naar 30 zwarte schermpjes te kijken.  

 

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. 

 

Informatie over hoe je je in een online les gedraagt, hebben we in een gedragswijzer bij 

deze brief gevoegd. 

 

Kerstactiviteiten gaan helaas niet door 

Helaas kunnen de verschillende kerstactiviteiten die deze week gepland stonden (het 

kerstdiner voor de brugklassers, de kerstborrel voor de eindexamenklassen en het 

kerstontbijt voor de andere klassen) 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. We zorgen dan voor 

een passend en gezellig ontvangst.  

 

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

Vergeet niet om morgen (dinsdag 15 december) al 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… 

 

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. 

 

Toch iets vergeten of ben je dinsdag nog thuis? 

Ben je toch nog een boek uit je locker vergeten mee te nemen? Of ben je dinsdag niet op 

school omdat je ziek bent of in quarantaine zit? Dan kan jij (of iemand anders, bijvoorbeeld 

een ouder of verzorger als jij nog niet naar school mag komen) op woensdag 16 of op 

donderdag 17 december tot 16:00 uur je spullen alsnog komen ophalen. 

 

Toetsen voor NIET-examenleerlingen 

Voor niet-examenleerlingen vervallen de toetsen van woensdag 16 december 2020 t/m 

vrijdag 8 januari 2021. Op een later tijdstip volgt meer informatie óf en hoe deze toetsen 
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alsnog worden gepland. Over de toetsen vanaf maandag 11 januari volgt ook op een later 

tijdstip meer informatie. 

 

PTA-toetsen in 3M, 4H, 45V na 4 januari 2021 

PTA-toetsen voor leerlingen uit 3 mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo mogen wel gewoon op 

school afgenomen, mits deze in het PTA zijn vermeld. Dit betreft alleen de vakken 

maatschappijleer, CKV, KCV, LO2, informatica en de in het PTA vermelde practica bij 

natuurkunde (nask-1), scheikunde (nask-2) en biologie. Sommige van deze vakken staan na 

de vakantie in het rooster. We informeren later of en hoe we deze toetsen aanbieden. 

 

Nog even alles in een schema voor jullie. 

Wanneer? Wat? 

dinsdag 15/12 
 

gewoon les volgens rooster op school. 
doorgeven aan je mentor als je een laptop nodig hebt voor thuis. 
Neem al je spullen en boeken uit je kluisje mee naar huis! 

woensdag 16/12  
 
 
 
 

 
9.00-9.45 uur 

geen lessen voor alle leerlingen 
docenten bereiden online onderwijs voor voor 4 januari en verder 
ophalen leenlaptops op school indien akkoord mentor 
 
Ben je nog wat vergeten in je kluisje: kom naar school, haal het op! 
 
mentormoment* via Google Meet 

donderdag 17/12 
 
 

9.00-9.45 uur 
11.00-11.30 uur 

geen lessen voor alle leerlingen 
docenten bereiden online onderwijs voor voor 4 januari en verder 
 
mentormoment* via Google Meet 
teamleiders beschikbaar voor vragen leerlingen via de Meet 

vrijdag 18/12 
  

Start van de kerstvakantie voor alle leerlingen en docenten 
De school is gesloten. 
 

maandag 04/01 start online onderwijs volgens het lesrooster. 
Via de Meet volg je de lessen! Zorg dat je lekker uitgerust bent en fris in de les 
verschijnt! 

*door de mentor wordt óf op woensdag óf op donderdag een contactmoment ingepland met 

de mentorklas. 

 

Er volgt voor de kerstvakantie nog een informatiebulletin, indien nodig, waarin we nog extra 

informatie geven over de situatie na de kerstvakantie. 

 

We hopen dat jullie ondanks alles toch een hele fijne kerstvakantie hebben en hopen jullie 

gezond en wel op 4 januari in de online lessen te zien! We gaan er samen voor zorgen dat 

de online lessen een succes worden! 

 

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. 

 

Bijlage: gedragsregels online les 


