
  
 

            Leiden, 1 april 2020 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Dinsdag 31 maart heeft de landelijke overheid tijdens een persconferentie aangegeven welke maatregelen er 

vanaf 6 april van kracht zijn. Zoals gebruikelijk willen wij naar aanleiding van deze berichtgeving u informeren over 

de inhoud van deze maatregelen en voor zover wij dat kunnen, wat dat voor ons als onderwijs en school en 

daarmee voor uw zoon/dochter betekent.  

Kort samengevat zijn de maatregelen die tot 6 april van kracht waren verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit 

betekent dat: 

• sociale contacten geminimaliseerd blijven, slechts mogelijk met inachtneming van 1,5 meter afstand en 

maximaal drie personen; 

• de scholen blijven tot  en met 28 april dicht: er wordt geen fysiek onderwijs verzorgd; 

• dinsdag 21 april wordt besloten of de maatregelen ook na 28 april van kracht blijven, vervallen of juist 

aangescherpt worden. 

De bovenstaande maatregelen komen niet (echt) als een verrassing, zij lagen in de lijn der verwachting. Wij 

hielden ook rekening met het sluiten van de scholen tot 1 juni. Hieronder willen wij kort samenvatten welke 

maatregelen wij al hebben genomen hebben en die dus van toepassing blijven. Daarnaast willen wij u een eerste 

opzet geven voor de mogelijke (vervolg)scenario’s.  

Onderwerp : vervolg coronacrisis n.a.v. persconferentie dd. 31 maart 

Kenmerk : 1920/wave/communicatie/ouders/024 

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 studiewijzers en 

filmpjes.  

Met ingang van maandag 30 maart worden er lessen op afstand aangeboden, conform een rooster. Voor de 

lessen geldt dat zij een heldere opbouw hebben: 

• 10 minuten instructie (leerlingen luisteren); 

• 20 minuten vragen stellen en extra uitleg (wie daar behoefte aan heeft); 

• 10 minuten zelfstandig werken. 

De coaching van leerlingen is met ingang van 30 maart weer opgestart. De coaches maken hiervoor individuele 

afspraken met de betrokken leerlingen. 

Aanvulling voor de voor-examenklassen (4 havo en 5 vwo) 

Schoolexamens blijven een belangrijk onderdeel om te slagen, ook voor de voor-examenklassen. Daar een 

examenjaar erg kort is (8 maanden) willen we voorkomen dat er (te) grote achterstanden ontstaan die in een 

kort jaar ingelopen moeten worden. Vandaar dat wij, in aansluiting op de schoolexamens voor de 

examenkandidaten, prioriteit geven aan het afronden van SE2 voor de klassen 4 havo en 5 vwo. Deze zullen, 

met inachtneming van de voorschriften voor de gezondheid, in de week van 14 april op school georganiseerd 

worden. Het betreft hier toetsen die nog niet afgenomen zijn en/of om individuele leerlingen die toetsen 

hebben gemist.  De betrokken leerlingen ontvangen vrijdag 3 april aanvullende informatie en hun rooster. 

(maximaal  aantal leerlingen per lokaal, op verschillende tijden binnenkomen, etc.)  

 

 



 

Tot zover heeft het verlengen van de maatregelen tot 28 april nog geen invloed op de huidige werkwijze. Wel 

begint het einde van het schooljaar te naderen en daarmee is duidelijk dat afhankelijk van de vervolgmaatregelen 

er verschillende scenario’s ontstaan met als centrale vragen hoe om te gaan met bevorderen en het voorkomen 

van (grote) achterstanden.   

Communicatie 
Sinds afgelopen maandag hebben we weer structuur in het onderwijs gebracht. Dit loopt tot en met vrijdag 

10 april. Op basis van de evaluatie, zie hieronder, zullen eventueel aanpassingen plaatsvinden.  

• Magister is de plaats waar alle studiewijzers en aanvullende materialen in geplaatst worden; 

• Aanvullende afspraken met klassen, individuele leerlingen lopen via Microsoft Teams; 

Data: 

• Dinsdag 7 april    Uitzetten vragenlijst onder ouders en medewerkers 

• Woensdag 8 april, 10.00 uur Uiterste inlevermoment vragenlijst  

• Vrijdag 10 april   Brief met opzet onderwijs 13 tot en met 24 april 

• Dinsdag 21 april  Uitzetten vragenlijst onder ouders en medewerkers 

• Woensdag 22 april, 10.00 uur  Uiterste inlevermoment vragenlijst 

• Woensdag 22 april  Brief aan ouders n.a.v. persconferentie 

• Vrijdag 24 april   Brief met opzet onderwijs vanaf woensdag 6 mei.  

 

 

 

  
 

 

 

(mogelijke) Scenario’s 
Zonder uitputtend te zijn willen wij u een eerste schets van de mogelijke scenario’s geven, vooral gericht op 

de hierboven aangegeven vragen. 

Scenario 1, scholen gaan woensdag 6 mei, na de meivakantie, open. 

De lessen worden 6 mei hervat, er kunnen toetsen afgenomen worden en voor zover mogelijk kan de 

jaaragenda gehandhaafd blijven (bijvoorbeeld starten profielwerkstuk). Bevordering kan plaats vinden 

conform reglement. 

Scenario 2, scholen blijven dicht tot 1 juni. 

Maandag 1 juni is Pinksteren, aansluitend zullen we de lessen hervatten. Gezien de lange tijd dat de school 

dicht is geweest, zullen we de rest van het schooljaar gebruiken om zicht te krijgen op de vorderingen van 

leerlingen. Het is niet uit te sluiten dat we in dat geval twee toetsweken organiseren en tussentijds leerlingen 

helpen met voorbereiden. Of het bevorderingsreglement gehandhaafd kan blijven is nog niet geheel duidelijk. 

Scenario 3, de scholen blijven de rest van dit schooljaar dicht 

In dat geval is duidelijk dat we ons moeten beraden op de wijze van bevorderen, dan wel bespreken van de 

voortgang van onze leerlingen. Cijfers over periode 1 en 2 zijn voor handen, naast de resultaten, (inzet, werk, 

uitslag formatieve toetsen en wellicht een beperkt aantal reguliere toetsen) over de huidige periode. 

Samenvattend 
In alle gevallen geldt dat deze weken van belang zijn en dat de resultaten meegenomen worden in de 

(afweging over) bevordering. Hoe het bevorderingsreglement er ook uitziet, de basis blijft dat wij kijken naar 

uw kind en welk vervolg het meest passend is bij zijn/haar kwaliteiten en talenten.  

 

  
 



 

 

Wij realiseren ons dat de bovenstaande vragen ook bij u als ouder en bij uw kind leven. De komende weken zullen 

wij de bovenstaande scenario’s verder invullen en uitwerken. Dinsdag 21 april hopen wij zicht te krijgen op het 

vervolg en u dus meer duidelijkheid te kunnen bieden. 

Het is duidelijk dat we in onzekere en bijzondere tijden leven. De gevolgen zijn voor iedereen merk- en voelbaar. 

Werkgelegenheid is onzeker, zeker voor de kleine zelfstandigen, veel mensen werken vanuit huis en ook de 

kinderen zijn de gehele dag thuis. Dat zijn bijzondere omstandigheden waarin wij proberen ook het onderwijs 

voortgang te laten vinden. Wij doen daarbij ook een groot beroep op u, want wij hebben u nu nog meer dan 

anders nodig: probeer uw kind te helpen ritme in zijn/haar dag te krijgen, laat het de lessen volgen (we houden 

ook nu absentie bij) en daarnaast ook te werken voor school (leren en maken). Terwijl wij dit beroep op u doen, 

willen wij u ook laten weten dat we ons realiseren hoe lastig dat is. In veel gevallen bent u als gezin de gehele dag 

thuis en het helpen, motiveren en aansturen van pubers in de normale situatie is soms al lastig en dat geldt nu 

zeker. Het is terecht dat er veel waardering is voor mensen die werken in de zorg, maar bij deze wil ik ook expliciet 

mijn waardering uitspreken voor de docenten en u als ouder: we zijn in staat geweest om binnen enkele dagen 

ons onderwijs aan te passen en op dit moment is er weer sprake van enige continuïteit. Mede dankzij uw hulp en 

feedback. Oprechte dank daarvoor. Ook nu geldt: uw opmerkingen, vragen en suggesties blijven van harte 

welkom: leonardo@davinci-leiden.nl 

  

Heel veel succes. 

Met vriendelijke groet, 

namens de medewerkers van het Leonardo College, 

 

 

 

Wim van der Veer, rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc Ouder(s) en verzorger(s) leerlingen uit examenklassen.  
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            Leiden, 1 april 2020 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Dinsdag 31 maart heeft de landelijke overheid tijdens een persconferentie aangegeven welke maatregelen er 

vanaf 6 april van kracht zijn. Zoals gebruikelijk willen wij, naar aanleiding van deze berichtgeving, u informeren 

over de inhoud van deze maatregelen en voor zover wij dat kunnen wat dat voor ons als onderwijs en school en 

daarmee voor uw zoon/dochter betekent.  

Kort samengevat zijn de maatregelen die tot 6 april van kracht waren verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit 

betekent dat: 

• sociale contacten geminimaliseerd blijven, slechts mogelijk met inachtneming van 1,5 meter afstand en 

maximaal drie personen; 

• de scholen blijven tot en met 28 april dicht: er wordt geen fysiek onderwijs verzorgd; 

• dinsdag 21 april wordt besloten of de maatregelen ook na 28 april van kracht blijven, vervallen of juist 

aangescherpt worden. 

In een eerder stadium is al bekend gemaakt dat de Centrale Examens dit jaar niet doorgaan en dat diplomering 

plaatsvindt op basis van het afronden van het gehele PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)  en de behaalde 

cijfers voor de Schoolexamens.  

De afgelopen dagen (maandag 30 maart tot en met woensdag 1 april) hebben wij examenleerlingen de kans 

geboden om de gemiste Schoolexamens (SE3) in te halen. De komende dagen wordt dit nagekeken en zo hopen 

wij maandag 6 april een beeld te hebben van hoe al onze examenleerlingen er voor staan. 

Daarnaast wachten wij op informatie van het Ministerie van Onderwijs: er komt een nieuwe zak-slaagregeling 

(inclusief herkansingsregeling) en deze is nog niet bekend. Wij hopen deze op korte termijn te ontvangen.  

Op basis van de zak- slaagregeling en de behaalde cijfers door onze leerlingen gaan wij inventariseren hoe iedere 

leerling ervoor staat en of aanvullende maatregelen, dan wel aanpassingen van het examenreglement mogelijk 

dan wel gewenst zijn.  Medio juni vindt de formele afronding, inclusief het slagen dan wel afwijzen, plaats: dat 

betekent dat er nog tijd is om te kijken hoe wij met deze bijzondere omstandigheden omgaan. Wij hopen in de 

week van 13 april iedere leerling te kunnen informeren over de stand van zaken, maar zijn hiervoor wel afhankelijk 

van het Ministerie van Onderwijs. Uiterlijk 17 april zullen wij u hier nader over informeren.  

Het is duidelijk dat we in een onzekere en bijzondere tijden leven. De gevolgen zijn voor iedereen merk- en 

voelbaar. Werkgelegenheid is onzeker, zeker voor de kleine zelfstandigen, veel mensen werken vanuit huis en ook 

de kinderen zijn de gehele dag thuis. Dat zijn bijzondere omstandigheden waarin wij proberen ook het onderwijs 

voortgang te laten vinden en het schooljaar goed af te ronden.  Wij willen u bedanken voor uw steun en hulp, 

mede dankzij u heeft een groot aantal leerlingen hun schoolexamens af weten te ronden. Oprechte dank 

daarvoor. Ook nu geldt: uw opmerkingen, vragen en suggesties blijven van harte welkom: leonardo@davinci-

leiden.nl 

Heel veel succes. 

Met vriendelijke groet, 

namens de medewerkers van het Leonardo College, 

Wim van der Veer, rector 

Cc Ouder(s) en verzorger(s) leerlingen uit examenklassen.  
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