
  
 

          Leiden, 17 maart 2020 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Donderdag hebben wij u nog geïnformeerd over de wijze 

waarop wij deze in de week van 16 maart school onderwijs zouden verzorgen. Drie dagen later is de situatie 

ingrijpend veranderd en zijn scholen voor minimaal drie weken gesloten. Zoals wij u al hebben laten weten, 

willen wij het onderwijsproces zoveel als mogelijk doorgang laten vinden. Maandag 16 en dinsdag 17 maart is 

hier door de docenten hard aan gewerkt. In deze brief willen wij u informeren over de wijze waarop wij 

leerlingen helpen om thuis te werken en te  leren. Om de informatie overzichtelijk aan te bieden hebben wij 

de informatie opgedeeld in drie blokken: 

• Onderwijs; 

• Organisatie; 

• Communicatie. 

Wij realiseren ons dat deze indeling enigszins arbitrair is maar wij hopen u hiermee een helder overzicht 

aan te kunnen reiken. In de onderstaande blokken zijn de verschillende onderdelen toegelicht. 

Onderwijs 
De scholen zijn fysiek dicht en daarmee zijn leerlingen aangewezen op het volgen van onderwijs op afstand.  

Wij proberen hier invulling aan te geven door veel materiaal beschikbaar te stellen, zoals Studieplanners en 

studiewijzers: 

Het Leonardo College maakt al gebruik van Magister en ook leerlingen en ouders zijn gewend hiermee te 

werken. In Magister zullen de Studieplanners voor ieder vak worden opgenomen.  Soms zijn hier ook 

onderdelen van studiewijzers te vinden. 

Daarnaast is iedere leerling geplaatst in een Microsoft Teams (www://teams.microsoft.com): 

• Leerlingen uit de onderbouw zijn hier klassikaal in geplaatst 

• Leerlingen uit bovenbouw zijn per vak, clusters bij elkaar, geplaatst. 

Door het aanbieden van studieplanners en studiewijzers geven wij leerlingen handvatten om zelfstandig te 

studeren en zich de stof eigen te maken. Daarnaast zijn docenten bereikbaar om korte toelichtingen en uitleg 

te geven: 

• Voor vragen per mail kan Magister gebruikt worden; 

• Voor online vragen of klassikale instructie is Microsoft Teams ingericht, zie voor de momenten 

waarop contact mogelijk is het onderdeel organisatie. 

Op dit moment, 17 maart, is het nog onduidelijk wat de consequenties voor de Schoolexamens, 

herkansingen en het Centraal Examen zijn. U wordt hier in een later stadium over geïnformeerd.  

Daarnaast hebben wij een zorg: we sluiten niet uit dat er gezinnen zijn die niet de beschikking hebben over 

een computer of laptop. In dat geval wordt onderwijs op afstand erg lastig om te volgen. Wij proberen hier 

de komende dagen zicht op te krijgen. 

 

 

 

Onderwerp : vervolg op richtlijnen RIVM en landelijke overheid 

Kenmerk : 1920/wave/communicatie/ouders/018 



Natuurlijk heeft deze wijze van onderwijs verzorgen ook consequenties voor de organisatie (van dat 

onderwijs). In het onderstaande blok is een overzicht opgenomen:   

 

Met het grotendeels sluiten van het schoolgebouw ontbreekt de mogelijkheid om elkaar fysiek te 

ontmoeten en te informeren.  Dat maakt dat de communicatie volledig is aangewezen op de post dan wel 

digitaal moet plaatsvinden. Gezien de steeds wisselende informatie zal duidelijk zijn dat wij alleen gebruik 

maken van de digitale middelen, in dit geval merendeels de mail.  

Daarnaast willen we, voor zover dat kan in deze tijd, duidelijk maken wanneer u van ons informatie kunt 

verwachten. Tegen deze achtergrond hebben wij in het onderstaande schema aangegeven op welke wijze 

wij met u als ouder willen communiceren (dit in twee richtingen: voel u vrij om ons te benaderen  met 

vragen, tips en feedback)  en wanneer wij u opnieuw zullen informeren.  

 

 

Organisatie 
De komende weken willen wij het onderwijs digitaal ondersteunen door de mogelijkheid te bieden 

om online vragen te stellen, te chatten dan wel klassikale instructie te ontvangen. Wij hebben 

hiervoor een schema opgesteld, uitgangspunten hierbij zijn: 

• Iedere dag is er ondersteuning voor alle vakken, verdeeld in clusters; 

• (vak)Docenten zijn de dagen dat zij (regulier) werken beschikbaar voor leerlingen; 

• Combinatie van de bovenstaande indeling leidt tot een schema waarop per dag is 

aangegeven welke docent wanneer bereikbaar en beschikbaar is. Zie bijlage 1.  

Bij het maken van keuzes ligt de prioriteit bij het zoveel mogelijk continueren van ons onderwijs. 

Het is onduidelijk of de school 6 april echt opengaat,  maar als dat zo is willen we vooral onze lessen 

weer verzorgen.  Met dit als uitgangspunt hebben wij de volgende keuzes gemaakt voor de 

jaaragenda: 

• 7 april: ouderspreekavond vervalt; 

• 14 april: museumbezoek 4 vwo vervalt; 

• 14-17 april: casusweek 3 vwo vervalt; 

• 14-17 april: projectweek 3 havo vervalt 

• 14-24 april: examentraining gaat door; 

• 20 -24 april: projectweek voeding & project 2m/2h/v vervalt; 

• 20-24 april: casusweek 5 vwo vervalt.  

De algemene richtlijnen van de Rijksoverheid (sluiten van scholen, thuis werken en vermijden van 

sociale contacten) maakt dat wij zeer terughoudend zijn met het openstellen van het 

schoolgebouw. Vandaar dat  de openingstijden zijn: 

• Dinsdag 17 maart    :  09.00 – 13.00 uur 

• Woensdag 18 tot en met maandag 23 maart :  10.00 -  12.00 uur 

Dit zijn ook de momenten dat leerlingen alsnog hun boeken kunnen ophalen. Wel vragen wij u de 

richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen en verder dus zeer terughoudend te zijn met het bezoek 

aan de school. 

 

 



 

 

Uiteindelijk is dit een uitgebreid schrijven geworden. Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd. Het 

blijft voor ons zoeken naar een balans tussen volledigheid en op hoofdlijnen.  Wij wensen u en uw kinderen, 

onze leerlingen, veel succes en sterkte toe in de komende weken. Want ondanks dat het onderwijs op de 

hierboven beschreven wijze doorgang kan vinden, realiseren wij ons dat school voor heel veel kinderen ook 

een grote sociale functie heeft. Dit is door al deze maatregelen komen te vervallen en zal ook zeker een 

gemis zijn.  

Tot slot willen wij opnieuw van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw begrip en 

expliciete steun. Veel ouders hebben ons laten weten de communicatie en wijze van handelen te 

waarderen. Wij hopen ook de komende weken op uw steun en tips te kunnen rekenen. Daarnaast willen 

wij u vragen om uw kind te helpen om dagelijks zijn/haar werk te blijven doen.  

Het begin is gemaakt, maar laten we ons realiseren dat dit geen sprint is, maar een marathon: de komende 

weken zal er veel gevraagd worden van ons geduld, inlevingsvermogen en onze zelfdiscipline.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de medewerkers van het Leonardo College, 

 

Wim van der Veer 

 

Bijlage: 1. schema bereikbaarheid docenten  voor klassikale instructie of online vragen stellen.  

Communicatie  
Het zal duidelijk zijn dat daar waar 800 leerlingen meerdere weken thuis werken, op afstand begeleid 

door 80 docenten,  we niet alles vooraf helder hebben en er behoefte is aan informatie dan wel  dat 

er vragen en/of opmerkingen zijn. We willen hier proberen vooral duidelijkheid over te verschaffen, 

dit betekent dat: 

• Algemene vragen en opmerkingen kunt u mailen naar leonardo@ldvleiden.nl. Wij verzamelen 

iedere dag deze mails en streven ernaar deze de volgende werkdag te beantwoorden; 

• De mentor blijft het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, wij vragen u hiervoor 

vooral de email te gebruiken. De mentor zal, mede gezien beschikbaarheid, binnen drie 

werkdagen reageren; 

• Alle maatregelen die in dit schrijven beschreven zijn gelden tot en met maandag 23 maart. 

Dinsdagochtend 24 maart evalueren wij de afgelopen dagen en zullen, indien nodig, 

aanpassingen plegen. U zult dinsdag 24 maart, uiterlijk 17.00 uur, opnieuw een schrijven 

ontvangen met daarin de afspraken voor de week van 25 tot en met 30 maart.  

Daarnaast zullen ook alle leerlingen vandaag een brief ontvangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van berichten in Magister. Wij willen u vragen expliciet te controleren of dit bericht is aangekomen. 

Dit omdat  vanaf nu dit een officieel communicatiemiddel met leerlingen is. Mocht dit niet het geval 

zijn wilt u ons dat dan laten weten (leonardo@ldvleiden.nl)?  
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