Aan: ouders en leerlingen Molenhuispad

Delft, 18 mei 2020

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
Door het Coronavirus zijn de scholen 3 weken dicht. Dit betekent natuurlijk niet dat je 3 weken
vakantie hebt. In deze brief leggen we uit wat we van je verwachten en wat we van docenten
vragen.
Werk thuis zoveel mogelijk volgens je normale rooster aan de vakken die je hebt. Je kan
daardoor makkelijk overleggen met klasgenoten en via ELO vragen stellen aan je docent. De
docent probeert gestelde vragen te beantwoorden op de dag dat je les van hem/haar hebt.
Houd er rekening mee dat docenten ziek kunnen zijn en meerdere klassen hebben. Het
antwoord kan soms even op zich laten wachten. Elke docent heeft een back-up in geval van
ziekte; bij sommige vakken is het verdeeld per jaarlaag.
We verwachten dat je iedere vrijdag een logboek naar je mentor stuurt. Gebruik onderstaande
indeling en maak er een overzichtelijke tabel van.
Datum/tijd

Schoolvak

Gewerkt aan

Lig je op schema?

Docenten communiceren met jullie via Magister en ELO. Op Magister staat per les het
huiswerk en wat je voor die les moet doen. In Magister wordt uitgelegd waar je
ondersteunend lesmateriaal (filmpjes, opdrachten, PowerPoints, planningen) op ELO kan
vinden. Houd beide kanalen zowel aan het begin als het einde van de dag in de gaten. Ben je je
wachtwoord voor de ELO of Magisterkwijt, mail dan naar: mediatheek@chrlyceumdelft.nl .
Toetsweek 4 zal anders ingevuld worden dan vastgelegd in het PTO/PTA. Je krijgt nog steeds
wel cijfers in toetsweek 4. In plaats van schriftelijke toetsen zullen docenten schriftelijke
opdrachten maken. Ook kan het zijn dat opdrachten uit periode 5 worden omgedraaid met
toetsen uit periode 4. Kortom, serieus je schoolwerk bijhouden is erg belangrijk. We leveren
een overzicht van alle wijzigingen voor periode 4 op de ELO. Let op: dit is het overzicht voor
alle leerlingen in één bestand. Zoek dus goed naar wat voor jou van belang is. Beschikbaar
vanaf 11:00 uur op 18 maart.
De herkansingen van de examenklassen staan (voorlopig) gepland op 1 april (5 havo, 6 vwo) en
9 april voor de overige bovenbouwklassen. De deadline voor inschrijven voor alle
bovenbouwleerlingen staat op zondag 22 maart, 23:59 uur.
Voor de examenleerlingen staat er de komende weken een aantal belangrijke dingen op de
planning. CPE tekenen, meesterproef O&O en informatica 6V worden deze week (nog) niet op

school afgenomen, maar als de richtlijnen van RIVM duidelijk zijn, komt daar een aparte brief
over. Houd er wel rekening mee dat je beschikbaar moet blijven!
Als dingen onduidelijk zijn neem contact op met je mentor, die is het eerste aanspreekpunt.
We kunnen nu al zeggen dat leerlingactiviteiten in de week van 6 april, zoals examengala,
examenstunt en paasvieringen helaas niet door zullen gaan.
Het kan zijn dat je thuis niet voldoende toegang/beschikking hebt over een computer. In dat
geval handel je als volgt:
 Mail naar de teamleider, met je ouders in de CC en geef aan hoe je telefonisch te
bereiken bent.
 De teamleider belt je, en spreekt maatwerk af.
 De deadline hiervoor is donderdag 19 maart 17:00 uur.
We wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe in deze ingewikkelde tijd.

18 maart
Locatieleiding Molenhuispad

