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Update onderwijs op afstand | 16 maart 2020

Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen,
Hierbij informeren wij u over aanpassingen naar aanleiding van het besluit van de overheid van
zondag 15 maart. Dit laatste komt er op neer dat alle scholen sluiten tot en met maandag 6 april.

Onderwijs op afstand vanaf 18 maart
Het onderwijs en de begeleiding zal vanaf woensdag 18 maart volledig digitaal vorm gegeven
worden voor alle leerlingen. Hierin is SOM leidend.
Iedere docent maakt wekelijks voor elke klas een overzicht met daarin opgenomen:

•
•
•
•
•
•

De behandelde / te behandelen leerstof;
De te behalen leer- en ontwikkeldoelen;
De opdrachten, projecten, werkstukken e.d.;
Verwijzingen naar leerstof, filmpjes e.d. met link;
Verwijzingen naar online tools als Mentimeter, GoFormative, Socrative etc.;
Eventuele foto’s van aantekeningen

Daarnaast wordt er voor alle leerlingen minimaal één contactmoment per vak, per week
aangeboden. Dit contactmoment wordt op afstand georganiseerd via Microsoft Teams (zie bijlage
voor de uitleg over Microsoft Teams). We werken momenteel hard aan het opstellen van een
rooster om dit mogelijk te maken. Dit rooster vindt u in de bijlage en staat vanaf dinsdag 17 maart
ook in SOM.
We merken dat veel instanties gebruik maken Teams en dat dit programma daardoor overbelast
kan zijn. Vragen kunnen natuurlijk ook altijd per mail gesteld worden.

Rol van mentoren
Ook de mentoren krijgen een vast moment in het rooster. De mentor fungeert als motivator voor
de leerlingen om aan de slag te blijven. Daarnaast zal hij/ zij natuurlijk beschikbaar zijn voor
vragen en fungeren als doorgeefluik naar de teamleiders.

Eindexamenleerlingen
Vanzelfsprekend verdient deze groep leerlingen speciale aandacht in dit proces. In het bijzonder
doen we een beroep op leerlingen en hun ouders om zich blijvend te concentreren op de
voorbereiding op het examen en gebruik te maken van het digitale aanbod van de docenten. Op
dit moment kunnen we helaas geen duidelijkheid geven m.b.t. de afronding van het examenjaar.
Eind deze week hopen we duidelijkheid te krijgen en zullen dit z.s.m. communiceren.

Toetsweek bovenbouw en toetsen onderbouw
Alle toetsen voor alle leerjaren worden tot nader order uitgesteld. Dit geldt ook voor PTA-toetsen
in (voor)eindexamenjaren. Op een later moment maken we afspraken over hoe om te gaan met
de uitgestelde of al reeds gemiste toetsen.

Samenvattend:
Leerlingen

• Kunnen in SOM het programma per vak vinden;
• Worden geacht aan de lesstof te werken en gebruik te maken van de online hulp van
hun docenten;
• Hebben voor elk vak minimaal één uur digitaal contacttijd via Teams (zie bijlage voor het
rooster).
• Kom je er niet uit met Teams, klik dan op de Helpfunctie en vraag klasgenoten.
Ouders

• Op u doen we een beroep om uw kinderen zoveel mogelijk in een vast ritme te laten
werken.
Docenten

• Publiceren het programma in SOM;
• Zijn minimaal één uur per klas, per week online beschikbaar in Teams voor vragen.
Tips:

•
•
•
•

Probeer een vast ritme aan te houden: op tijd opstaan, ontbijt, lunch, pauzes;
Kleed jezelf aan: als je jezelf aankleed, dan verkeer je in de werksfeer i.p.v. chillsfeer.
Zorg voor een goed werkplan;
Plan vooruit om afleiding te voorkomen: maak een to-do lijst en streep af als je een taak
hebt afgerond;
• Zorg voor een goede werkplek: opgeruimd en licht;

• Beperk de afleiding;
• Werk in blokken van 1 a 2 uur;
• Probeer met medeleerlingen samen te werken via skype of andere chatprogramma’s

Tot slot
We realiseren ons dat we nog niet op alle vragen antwoord hebben. Met deze maatregelen
proberen onderwijs aan te bieden aan al onze leerlingen. Dit zal anders zijn dan in een reguliere
setting en er zal minder ruimte zijn voor individuele aandacht. We hopen alle leerlingen de
komende tijd te bedienen en daarmee te stimuleren met school bezig te blijven.
Samen moeten we er in deze omstandigheden het beste van maken en doen daarbij dan ook een
beroep op alle leerlingen, ouders en docenten om hun verantwoordelijkheid te nemen.
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