
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Vorige week is veel gebeurd. Ik ben trots op alle docenten en leerlingen. De docenten hebben binnen 
2-3 dagen een manier gevonden om de leerlingen via de computer les te geven. Sommige leerlingen 
hadden geen computer. Zij hebben een computer op school kunnen halen. Heeft u nog een 
computer nodig? Laat dit weten aan de mentor van uw kind. Wij regelen dan dat u een computer 
kunt lenen.  
 
Ik ben ook trots op de leerlingen. Zij hebben snel alle lessen online kunnen vinden. Wij denken dat de 
maatregelen van de regering nog wat langer gaan duren. U kunt ons vertrouwen. Wij zullen de lessen 
aan uw kind blijven geven.  
 
De mentoren zouden u eigenlijk op 7 april uitnodigen om te praten over het rapport. Deze 
ouderavond gaat niet door, omdat niet alle leerlingen de toetsen hebben gemaakt. De leerlingen 
maken de toetsen als de school weer begint. U ontvangt van ons een nieuwe uitnodiging. Wij geven 
geen toetsen aan de leerlingen die meetellen voor het rapport. Uw kind kan wel een oefening krijgen 
van de docent om te kijken of uw kind de stof snapt. Deze oefeningen geven de docenten informatie. 
Zij kunnen kijken hoe ze uw kind kunnen helpen.  
 
Wij houden ons aan de regels van het RIVM. Dit betekent dat wij geen lessen op school geven. Alle 
docenten en mentoren werken thuis. Heeft u een vraag aan de mentor van uw kind? Neem dan 
contact op. U vindt hier hoe u de mentor van uw kind kunt bereiken: https://isk.davinci-
leiden.nl/nl/Contact/Wie_is_wie 
 
Hoe gaat het per klas?  
LA1 
De leerlingen werken elke dag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De leerlingen krijgen elke dag een 
video. In de video vertellen de docenten welke opdrachten de leerlingen moeten doen. De leerlingen 
kunnen bellen en berichten sturen met mevrouw van Klink, meneer Koren of mevrouw Ruben. De 
leerlingen oefenen veel Nederlands. Op donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen rekenen.  
 
LA2 
De leerlingen in LA2 beginnen elke dag om 9.30 met het sturen van een bericht in de appgroep van 
de klas. Zo weet de docent dat uw kind wakker is. Mevrouw Wellner geeft op dinsdag, donderdag en 
vrijdag les. Meneer de Boer geeft op maandag en woensdag les. Zij maken een filmpje met 
opdrachten. De leerlingen krijgen het filmpje op whatsapp. De leerlingen hebben veel oefeningen 
gemaakt in Diglin, maar hebben ook al geoefend met schrijven en spreken. De docenten bellen de 
leerlingen die niet op tijd meedoen aan de lessen.  
 
LS1 
De leerlingen uit LS1 hebben vorige week veel geoefend met online lessen. Deze week beginnen de 
echte lessen. De leerlingen hebben van mevrouw Voeten een schema gekregen met de opdrachten 
die ze moeten doen voor NT2 en rekenen. Iedereen werkt tussen 10.00 en 12.00 aan school. De 
leerlingen praten met hun mentor via whatsapp. Op maandag, dinsdag en vrijdag kunnen de 
leerlingen vragen stellen aan mevrouw Voeten, op donderdag aan mevrouw Langelaar en op 
woensdag aan mevrouw Buijs.  
 
LS2 
De leerlingen uit LS2 krijgen online les. Zij maken gebruik van Teams. De leerlingen hebben vorige 
week geoefend. De leerlingen kunnen ook via whatsapp vragen stellen aan de docent. Op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag is mevrouw Pool van 10.00 tot 12.00 online. Zij beantwoordt dan 
vragen van de leerlingen. De leerlingen krijgen op dinsdag huiswerk voor rekenen in Teams.  
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LS21 
De leerlingen uit LS21 videobellen via whatsapp elke dag in groepjes met hun mentor. De leerlingen 
krijgen elke dag via whatsapp en de mail opdrachten voor die dag. Als de leerlingen vragen hebben, 
kunnen zij die stellen als ze bellen met hun mentor. De leerlingen mogen ook een mail sturen naar de 
docenten.  
 
LH10 
De leerlingen uit LH10 werken vooral met het programma Teams. Zij krijgen daar opdrachten voor 
NT2, biologie, Engels en wiskunde. De docenten geven online ook opdrachten. Zo kunnen zij 
controleren of de leerlingen alles snappen.  
 
LH11 
De leerlingen uit LH11 krijgen elke dag opdrachten via een speciale huiswerkgroep op whatsapp. De 
leerlingen krijgen dan opdrachten van 1 of 2 docenten. De docenten spreken en laten plaatjes en 
video’s zien. De leerlingen kunnen in de app vragen stellen aan de docenten. Alle leerlingen krijgen 
deze week post van mevrouw Meulens. Zij stuurt een aantal opdrachten op papier.  
 
LH20 
De leerlingen uit LH20 videobellen met hun mentor. Zij krijgen veel NT2 – lessen. Mevrouw Langelaar 
geeft lessen uit DISK en mevrouw Buijs geeft grammatica – en Nieuwsbegriplessen. De andere 
docenten geven ook les. Zij volgen het rooster in Magister. Daar staat ook het huiswerk dat de 
leerlingen moeten maken. De docenten volgen zoveel mogelijk het normale rooster. De leerlingen 
kunnen vragen stellen via de mail. Mevrouw Langelaar en mevrouw Buijs hebben ook via whatsapp 
contact met de leerlingen. 
 
LUV 
De leerlingen uit LUV werken zelfstandig verder aan de lessen uit boeken. De docenten zetten het 
huiswerk in Magister. De mentor maakt elke dag een powerpoint. De leerlingen kunnen daarin zien 
welke opdrachten zij moeten maken. De opdrachten worden ook naar de schoolmail van de 
leerlingen gestuurd. Een aantal keer per week krijgen de leerlingen les via Skype. Dit gebeurt in 
groepen. De leerlingen horen van hun mentor wanneer ze online moeten zijn.   
 
LUM1 en LUM2 
De leerlingen uit LUM1 en LUM2 krijgen de opdrachten te horen van hun mentor. Zij zitten in een 
whatsappgroep. De leerlingen horen elke dag van hun mentor welke opdrachten zij moeten maken. 
Veel opdrachten kunnen op de computer worden gedaan. De leerlingen leveren opdrachten via 
whatsapp of de mail in bij de docenten.  
 
LUM3 en LUM4 
De leerlingen uit LUM3 en LUM4 werken met het programma Teams. Zij kunnen in Teams 
powerpoints met uitleg en video’s van de docenten vinden. De leerlingen kunnen in Teams ook 
online lessen krijgen. Elke dag zet de mentor een schema met het huiswerk online. De mentor stuurt 
daarnaast een overzicht van het huiswerk in de appgroep van de klas.  
 
Wij denken dat de minister voor 6 april nieuwe informatie geeft over het onderwijs. Wij wachten op 
deze informatie, maar wij maken ook al plannen om tot aan de meivakantie online les te geven. 
Heeft u een vraag of probleem? Neem dan contact op met mevrouw van Driel: mvdr@davinci-
leiden.nl 
 
Ik wens u sterkte voor de komende weken. 
 
Mariella van Driel 



 
Teamleider ISK Da Vinci College Lammenschans 


