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Informatiebulletin examenleerlingen / 

ouders nr. 2  

schoolsluiting december ‘20 / januari ‘21 
 

 

 

Leidschendam, 16 december 2020 

 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  

 

Met de kerstvakantie in zicht en voor sommigen morgen nog een allerlaatste SE-dag (zet ‘m 

op, jullie kunnen het!), willen we met dit bulletin de laatste informatie geven over de periode 

vanaf 4 januari. Heb je vragen, zoek gerust contact met ons, we zijn er voor jullie! 

 

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

gaan zien: 

 

week examenklassen mavo, havo en vwo 

week 1: 
4-8 jan 

online lessen 
alle gemiste toetsen uit SE-week 2 worden op school ingehaald* 

week 2: 
11-15 jan 

lessen fysiek op school 
op 13 januari (uiterlijk 12:00 uur) zijn de cijfers uit de inhaalweek van 4-8 
januari ingevoerd in Magister 
op 14 januari (uiterlijk 13:00 uur): deadline aanvragen herkansingen, 
digitaal. Je ontvangt hier nog een invulformulier voor 

week 3: 
18-22 jan 

lessen fysiek op school 
op woensdag 20 januari wordt de herkansing over SE-2 afgenomen 

week 4: 
25-29 jan 

lessen fysiek op school 
luistertoetsen voor de talen, hiervoor volgt nog een rooster 

* Een door je ouders ondertekende verklaring van absentie hoef je niet in te leveren deze 
keer, vanwege de lockdown. We gaan ervan uit dat je alle toetsen die je in SE-week 2 hebt 
gemist, in deze week inhaalt. Een rooster hiervoor volgt. Bereid de gemiste toetsen dus 
voor, voor in de week na de kerstvakantie.  
 

 

 

Mentorles, contact en mentoruur 

Van 4 tot 19 januari wordt er per week één mentoruur ingeroosterd en proberen de 

mentoren ook met jullie allemaal persoonlijk contact te hebben.  

 

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

mentor. We zijn er, nogmaals, voor jullie! 
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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.  

 

Voor nu voor sommigen nog even doorbijten voor allerlaatste SE-dag morgen en voor 

daarna voor jullie allemaal: een hele fijne kerst en alvast een prachtig en gezond 2021!! 

 

 

Met hartelijke groeten,  

mede namens al jullie 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

