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Informatiebulletin niet-examenleerlingen / 

ouders nr. 3  

schoolsluiting december ‘20 / januari ‘21 
 

 

Leidschendam, 7 januari 2021 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouders/verzorgers,  

 

In de eerste plaats de beste wensen voor 2021! We hopen dat jullie allemaal een fijne 

kerstvakantie hebben gehad en met frisse energie zijn begonnen aan het nieuwe jaar. 

Hopelijk wordt het een mooi en succesvol jaar. Inmiddels zijn de eerste dagen met online 

onderwijs achter de rug. 

 

Toetsweek 

Op 18 januari start de toetsweek met de gemiste toetsen die in de lockdown afgenomen 

zouden worden. We realiseren ons dat dit een spannende week voor jullie is. Het rooster is 

eerder al 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. Docenten zorgen dat de toetsen goed aangepast zijn op de 

toetstijd.  

 

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 worden er dus minimaal vier en maximaal acht toetsen gepland in de toetsweek. 

In Magister worden de toetsen met lesstof geplaatst om het overzichtelijk te houden. Dit zal 

uiterlijk begin volgende week in jouw agenda staan. 

 

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. 

 

Indien de lockdown wordt verlengd met ingang van 18 januari, worden de toetsen online of 

via een praktische opdracht afgenomen. Hier volgt meer informatie over indien de lockdown 

officieel wordt verlengd. 
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Leenlaptops 

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

Van maandag t/m vrijdag is het OLC van 9.00 tot 12:00 uur beschikbaar voor het ophalen 

van een leenlaptop. 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.   

 

 

Meetlink online lessen werkt niet? 

Soms gebeurt het dat de meetlink die je docent in Magister met je heeft gedeeld of die je 

hebt aangeklikt in de werkwijzer niet werkt. Probeer in dat geval bijvoorbeeld via de app bij 

klasgenoten na te vragen of ook zij niet in de les kunnen komen. Als dat het geval is, mail 

dan onmiddellijk naar je docent en eventueel je mentor, zodat je zo snel mogelijk toch met 

de les mee kunt doen. 

 

 

ICT-hulp  

Heb je problemen om de lessen te volgen of je huiswerk te maken omdat je laptop niet goed 

werkt? Probeer eerst of je het zelf kunt oplossen. Lukt dat niet, dan mag je je probleem - 

duidelijk omschreven - mailen naar helpdesk@veurslyceum.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk 

contact met je opgenomen door een medewerker. Stel wel je mentor ervan op de hoogte dat 

je niet optimaal kunt meedoen met school, dat voorkomt onnodige absentiemeldingen of 

noteringen dat je geen huiswerk hebt gemaakt.  

 

 

Gedragswijzer online lessen 

Voor de vakantie is een gedragswijzer voor leerlingen tijdens de online les verspreid. Bij 

deze sturen we deze nogmaals mee. Graag jullie aandacht hiervoor, met name voor het feit 

dat het niet is toegestaan om de link te delen met mensen van buiten je klas of lesgroep. 

Ook mag een leerling de lessen niet opnemen. Als je het fijn vindt om later nog eens de 

uitleg van je docent terug te zien, vraag dan aan hem of haar om de les te streamen en de 

video in de Google Classroom te plaatsen.  

 

 

Heb je nog vragen over bovenstaande punten? Zoek dan even contact met je mentor of 

teamleider.  

 

Heel veel succes, we komen deze periode samen door!  

 

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 
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