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Informatiebulletin niet-examenleerlingen / 

ouders nr. 2 

schoolsluiting december ‘20 / januari ‘21 
 

Leidschendam, 16 december 2020 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  

 

In aanvulling op vorige informatiebulletin, geven we jullie - met de kerstvakantie in zicht - de 

eerder aangekondigde extra informatie met betrekking tot de lessen vanaf 4 januari en over de 

toetsing. In onderstaand schema kun je lezen hoe de eerste drie lesweken na de kerstvakantie 

eruit gaan zien: 

 

week niet-examenklassen 

week 1: 
4-8 jan 

alle lessen (m.u.v. de flexuren en huiswerkuren) vinden online plaats 
geen online toetsen en/of p.o.’s 

week 2: 
11-15 jan 

alle lessen (m.u.v. de flexuren en huiswerkuren) vinden online plaats 
geen online toetsen en/of p.o.’s 

week 3: 
18-22 jan 

geen online lessen 
toetsweek fysiek op school  
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
op woensdag geen toetsen voor klas 1,  2 en 3 
onderbouw ‘s morgens 
bovenbouw ‘s middags 
 
de PTA-toetsen* van 4h, 4v en 5v worden op woensdag 20 januari 
afgenomen 

week 4: 
25-29 jan 

weer fysiek les op school (hopelijk!) 

*PTA-toetsen in de klassen 4H, 4V en 5V voor de vakken maatschappijleer, informatica, CKV, 

KCV, LO2 of practica bij de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. 

 

Toelichting op week 3: toetsweek voor niet-examenklassen 

Het toetsrooster voor de week van 18-22 januari wordt later met jullie gedeeld: de toetsen duren 

maximaal 40 minuten. Zo hebben we een uitloop van 10 minuten voor leerlingen met recht op 

verlenging en kunnen de surveillanten de volgende toets klaarleggen. Toetsen die al waren 

ingeroosterd in Magister in week 51, 1 en 2 krijgen met voorrang een moment in dit rooster. Met 

deze toetsweek hopen we duidelijkheid te geven wanneer reeds ingeplande toetsen nu zullen 

worden afgenomen. Verder biedt het mogelijkheden om de toetsen of lesstof in de periode van 

het online onderwijs goed is aangekomen. Tevens maakt deze toetsweek mogelijk dat leerlingen 

niet (als de school weer opstart) allemaal tegelijk naar school komen, maar met de onder- en 

bovenbouw gescheiden. We hopen dat het gevoel van veiligheid hiermee vergroot wordt.  

 

Per dag worden maximaal twee toetsen afgenomen, de onderbouw komt in de ochtend naar 

school, de bovenbouw ‘s middags. Tussen de toetsen is een pauze. Behalve de PTA-toetsen die 

op woensdag 20 januari plaatsvinden, worden er dus minimaal vier en maximaal acht toetsen 

gepland in de toetsweek.  
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onderbouwklassen bovenbouwklassen 

09:00-09:50 uur toets 1 12:30-13:20 uur toets 1 

10:15-11:05 uur toets 2 13:45-14:35 uur toets 2 

 

Voor de brugklasleerlingen en de tweedeklassers is dit de eerste keer dat zij een toetsweek 

meemaken. Dat is spannend. In de online mentorles zal je mentor aandacht besteden aan de 

manier waarop je je hierop kunt voorbereiden. 

 

Mentorles, contact en mentoruur 

Van 4 tot 19 januari wordt er per week één mentoruur ingeroosterd en tijdens, maar ook buiten 

het mentoruur proberen de mentoren met elke leerling even persoonlijk contact te hebben. 

Tijdens het mentoruur bespreekt de mentor met de leerlingen of alles goed verloopt en waar er 

hulp nodig is vanuit school.   

 

Laptops 

Werkt je laptop niet? Dan kun je via je mentor of teamleider een leenexemplaar aanvragen. Op 

donderdagmorgen 17 december kun je deze tot 12:00 uur ophalen bij het OLC. Je ondertekent 

dan in tweevoud een bruikleenovereenkomst en krijgt de laptop met een login en wachtwoord 

mee. Na de lockdown lever je hem weer onbeschadigd in.   

 

Na de vakantie, op maandagmiddag 4 januari, organiseren we een digitaal spreekuur voor 

laptopproblemen die in de vakantie ontstaan. Klik op deze link voor de meet. Deze mogelijkheid 

wordt later nog een aantal keer aangeboden.  

 

Challenge LO: Blijf gezond! Blijf bewegen!     

De gymsectie wil jullie in deze tijd van de lockdown en veel 

andere beperkingen lekker veel laten blijven bewegen. 

Daarom zetten de gymdocenten opdrachten en challenges 

voor jullie klaar. Van hardlopen tot jongleren, met een 

familielid acro turnen tot het bedenken van een 

spectaculaire trickshot, voor iedereen zit er wel wat leuks 

tussen. De opdrachten worden op allerlei manieren getoetst 

en ingeleverd in Google Classroom. Soms is dat een 

filmpje, een andere keer een foto van een tracking device. 

De opdrachten/challenges die ingeleverd moeten worden, 

worden beoordeeld met O/V/G en tellen mee voor het 

houding/inzet cijfer van periode 2. 

 

Voor nu wensen we jullie een hele fijne kerst en alvast een prachtig en gezond 2021!!  

 

Heb je vragen, zorgen of wil je gewoon even praten, neem dan alsjeblieft contact op met je 

mentor. We zijn er voor jullie! 

 

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. 

https://meet.google.com/axv-ufuu-ydp

