
 
 

Aan: ouders en leerlingen van het Teylingen College Leeuwenhorst 

Betreft: gang van zaken mbt het te volgen onderwijs de komende tijd. 
 
Noordwijkerhout, 16 maart 2020 
 
Geachte heer, mevrouw en leerling, 

 

Met deze brief informeren wij u over de gang van zaken met betrekking tot het onderwijs van uw 

zoon/dochter in de komende tijd.  

 

Lockers leeghalen en chromebook lenen 

 

Morgen, dinsdag 17 maart, kunnen de leerlingen voor wie het nodig is de lockers komen leeghalen. We 

willen niet iedereen tegelijk ontvangen, dus het kan volgens bijgevoegd schema. Gelieve zich aan dit 

schema te houden in ons aller belang! 

 

Ook kunnen de leerlingen die thuis niet beschikken over een computer of ander device waarop de 

lessen te volgen zijn (zie instructie hieronder) een chromebook van school lenen bij de mediatheek. 

Hiervoor moeten ze wel hun schoolpas meenemen! 

 

Onderwijs op afstand vanaf woensdag 18 maart. 

Met ingang van woensdag 18 maart verzorgen wij onderwijs op afstand voor alle klassen, uitgezonderd 

de examenklassen. Dit gaat als volgt in zijn werk: 

1. lessen worden gegeven volgens het rooster in SOM. Let op! We hanteren een verkort rooster 

met lessen van 40 minuten! Zie onderaan deze brief voor de juiste schooltijden.  

2. docenten zetten in SOM welk werk de leerlingen moeten doen (dit kan een verwijzing naar 

Google Classroom zijn). 

3. iedere docent heeft een unieke link naar Google Meet (zie bijgevoegde lijst). Door op deze link 

te klikken (of deze te kopiëren naar de browser), gaan leerlingen naar het digitale klaslokaal. 

4. docenten zijn gedurende het ingeroosterde lesuur online. Zij zijn in ieder geval beschikbaar voor 

vragen, maar kunnen ook presentaties/uitleg geven.  

5. aan het eind van de les verlaten de leerlingen het digitale klaslokaal en gaan naar de volgende 

docent in hun rooster.  

Samengevat: de leerling gaat naar SOM, ziet zijn dagrooster en gaat naar zijn/haar docent op het 

moment dat de les van die docent staat ingeroosterd, door op de link van die docent te klikken.  

 

Leerlingen kunnen een uitgebreide handleiding over het gebruik van Google Meet vinden op 

https://sites.google.com/teylingen-college.nl/ictleeuwenhorst/google-meet. 
 

https://sites.google.com/teylingen-college.nl/ictleeuwenhorst/google-meet


 
De lessen aan de talentklassen vervallen tot 6 april.  

 

Examenkandidaten 

De overheid geeft aan, dat schoolexamens geen doorgang kunnen vinden. Uiterlijk woensdag geeft men 

waarschijnlijk meer duidelijkheid. Dit betekent, dat we nu niet meer kunnen doen dan afwachten wat 

dit betreft. Ook de mondelinge schoolexamens worden voorlopig niet afgenomen. In afwachting van 

meer duidelijkheid vanuit de overheid, roosteren we deze week nog geen lessen in voor deze groep 

leerlingen. De examenkandidaten krijgen morgen een aparte mail van hun teamleider.  

 

Wij verzoeken leerlingen en ouders om dagelijks de Email te controleren op nadere informatie van 

school! Voor leerlingen (voor alle duidelijkheid) betreft dit de schoolmail! 

 

Leerlingen met problemen kunnen via de mail de helpdesk raadplegen: icthulplh@teylingen-college.nl 

 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Cees Slats 

rector 

 

lestijden 40 minutenrooster 

 

 

1 08.45 09.25 

2 09.25 10.05 

3 10.05 10.45 

pauze 10.45 11.05 

4 11.05 11.45 

5 11.45 12.25 

6 12.25 13.05 

pauze 13.05 13.25 

7 13.25 14.05 
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