
Beste ouder(s), verzorger(s),  
  
De leerlingen op de ISK kunnen niet meer naar school tot en met 6 april. Wij geven u met deze brief 
meer informatie over de lessen die uw kind krijgt. Wij proberen deze informatie zo kort mogelijk te 
houden. Wij vragen u deze informatie goed te lezen en ook met uw kind te bespreken.   
  
Onderwijs op afstand  
  
De docenten hebben gisteren en vandaag samen gekeken welke mogelijkheden we hebben om uw 
kind lessen te geven. We gaan uit van deze punten:  
  

• We beginnen met afstandsonderwijs  
• We werken zo veel mogelijk in een digitale omgeving  
• Uw kind krijgt huiswerk per mail, via Magister of op een andere digitale manier  
• Uw kind heeft ongeveer 2 uur per dag nodig om de opdrachten te maken.   

  
Op welke manier uw kind digitaal les krijgt kan per klas verschillen. Dit komt doordat veel klassen 
andere boeken gebruiken. U hoort van de mentor van uw kind op welke manier uw kind de 
opdrachten krijgt.   
  
De docenten werken op dit moment aan het maken van de lessen. Dit is hard werken. We proberen 
om vanaf donderdag 19 maart voor alle klassen een programma te hebben. Wij zien 19 en 20 maart 
als testdagen. We hopen vanaf volgende week maandag een programma te hebben dat goed werkt.   
  
Het aantal opdrachten en de tijd die nodig is om de opdrachten te maken is minder dan het aantal 
lessen op school. Het volgen van de lessen en het inleveren van de opdrachten is verplicht. Wij willen 
u vragen ons te helpen.   
  
Adviezen om uw kind te helpen  
Wij begrijpen dat wij meer zelfstandigheid van uw kind vragen dan tijdens de lessen. U kunt uw kind 
op de volgende manieren helpen met leren.   
   
Planning en structuur  
Maak met uw kind een rooster dat elke dag hetzelfde is. In dit rooster schrijft u dan samen wanneer 
uw kind aan school werkt. Zorg ervoor dat uw kind in dit rooster ook pauze heeft of even kan 
bewegen. De sportdocenten zullen op Facebook en Instagram opdrachten zetten om uw kind te laten 
bewegen.      
Laat uw kind op tijd opstaan.   
   
Leer- en werkplek  
Maak thuis een plek waar uw kind werkt aan school. Het liefst is dit een plek die niet gebruikt wordt 
voor andere dingen. Het is dan duidelijk waar uw kind opdrachten voor school maakt en waar uw 
kind andere dingen kan doen.   
   
Hulp  
U kent uw kind beter dan wij. Het is goed als u uw kind probeert te helpen. U kunt helpen met het 
inloggen, het starten van de schooldag, samen opdrachten maken. Daarnaast kunt u helpen uw kind 
te laten focussen op school. Wij weten dat u niet altijd kunt helpen. Als het u niet lukt om een 
antwoord te geven op de vragen, kunt u contact opnemen met de mentor.   
  
U vindt de gegevens van de mentor op onze website. U vindt hier een overzicht van de namen en 
mailadressen van de mentoren van alle klassen: https://isk.davinci-leiden.nl/nl/Contact/Wie_is_wie  

https://isk.davinci-leiden.nl/nl/Contact/Wie_is_wie


    
Computer  
Heeft uw kind thuis geen computer? U kunt dan een laptop lenen op school. Als u dit wilt, kunt u 
contact opnemen met de mentor van uw kind. De mentor vertelt u dan waar en wanneer u een 
laptop op kunt halen.   
  
Communicatie  
Wij maken vanaf nu iedere vrijdag een brief om u informatie te geven. Wij zullen de brief iedere 
vrijdag plaatsten op onze website. U kunt de brief op deze pagina vinden: https://isk.davinci-
leiden.nl/nl/Actueel. Wij zijn ook heel benieuwd naar de ervaringen van u en uw kind dus als u 
ideeën of tips hebt, laat gerust van u horen.  
   
Met vriendelijke groet,  
   
Mariella van Driel  
Teamleider ISK  
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