Voorburg, 15 december 2020
Beste ouder(s), verzorger(s) en beste leerlingen,
Zoals u heeft begrepen sluiten de scholen vanaf morgen. Tot maandag 18 januari gaan wij
over op online lessen voor de meeste klassen. Voor verschillende groepen is door de
overheid een uitzondering gemaakt. Welke gevolgen dit heeft voor uw kind willen wij
hieronder uitleggen.
Onderstaande afspraken gelden tot maandag 18 januari. Een week daarvoor, op dinsdag 12
januari komen er waarschijnlijk nieuwe richtlijnen. Op basis hiervan bepalen we hoe ons
onderwijs vanaf 18 januari vorm krijgt. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.
Wij realiseren ons dat we weer van alles aanpassen en dat dit ook voor u en uw kind
onprettig is. Om dit beter te begeleiden zijn er morgen mentorlessen ingepland, zodat
leerlingen beter kunnen worden geïnformeerd over de aanpassingen tijdens deze lockdown.
Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, kunt u hierover met ons of de
mentor van uw zoon of dochter contact opnemen.
Wij zetten ons in om alles goed te regelen en hopen dat deze inzet en die van u bijdraagt
aan de gezondheid van ons allemaal.
Hartelijke groet,
Remco Hulsbergen
Korneel van den Bulck
Directie Veurs Voorburg

Programma 16 december, 17 december en 18 december
● Op woensdag (16 december) verwachten wij alle leerlingen op school voor een
gesprek met hun mentor. Hiervoor zijn de klassen, verdeeld over de dag,
ingeroosterd in Magister. Zij krijgen op dat moment informatie over de lessen in de
komende weken en kunnen hun spullen uit hun kluisje halen.
● Op donderdag en vrijdag volgen de klassen les volgens het rooster in Magister.
● Op vrijdag vervallen de lessen na het 4e lesuur.
Wel les op school voor examenklassen (leerjaar 4)
Op basis van de richtlijnen hebben we besloten om de lessen aan leerjaar 4 door te laten
gaan. Zij volgen het rooster zoals dit nu in Magister staat. Lessen die nu vanuit huis worden
gevolgd blijven zo staan. Lessen die fysiek op school worden aangeboden, volgen zij op
school. Alle lessen, behalve de lessen LO kunnen gewoon doorgaan. Voor deze leerlingen
verandert er dus weinig.

Geen les op school voor klas 1,2 en 3
Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 volgen geen lessen op school. Deze leerlingen volgen online
onderwijs. Voor de leerlingen ontstaan twee soorten lessen:
1. Lessen waarin zij via de Meet contact hebben met hun docent
2. Lessen waarin zij zelfstandig moeten werken aan de taak die is opgegeven.
In Magister is duidelijk aangegeven wat voor les het is.
Aanwezigheid tijdens de Meet (les type 1)
Bij de start van een online les worden alle leerlingen verwacht in de Meet. De docent
controleert op dat moment de presentie en zet leerlingen, eventueel in groepjes, aan het
werk. De docent maakt op dat moment ook afspraken over de afsluiting van de les.
Aanwezigheid bij zelfstandig werken (les type 2)
Leerlingen werken op deze uren zelfstandig aan de opdrachten die zijn opgegeven.
Docenten en andere begeleiders kunnen op deze uren leerlingen uitnodigen voor een Meet.
Het is de bedoeling dat leerlingen hiervoor beschikbaar zijn.
Opvang leerlingen op school (ivm beroep ouders of ondersteuningsbehoefte van
leerling)
Leerlingen van ouders met een cruciaal beroep of leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte kunnen twee van de vijf dagen op school hun (online) lessen
volgen. Hiervoor worden de leerlingen, die nu een extra dag naar school komen, in ieder
geval ingedeeld. Deze leerlingen worden hierover apart geïnformeerd.
Indien u hier, vanwege het cruciale beroep van beide ouders, gebruik van wilt maken, kunt u
dit bespreken met de teamleider van uw zoon/dochter.
Bereikbaarheid van de school
Omdat verschillende groepen naar school komen, zijn we in principe de hele periode
bereikbaar. Omdat thuiswerken ook voor ons de norm is, beperken we onze aanwezigheid.
Op de website vermelden we deze aanwezigheid.
Aanvullende begeleiding
Tijdens de eerste lockdown zijn medewerkers van de school (docenten en
onderwijsassistenten) ingezet om persoonlijke aandacht te hebben voor leerlingen. Dit willen
we nu weer organiseren. Deze collega’s plannen een meet met leerlingen. Op dat moment is
er ruimte voor algemene vragen of kan een leerling aangeven waar hij / zij extra
ondersteuning nodig heeft. Afspraken hiervoor worden via Magister gemaakt.

