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Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

We zijn nu anderhalve maand bezig met het geven van onderwijs op afstand. Alle leerlingen en 
docenten hebben de nodige ervaring op kunnen doen met online-lessen. Bovendien zijn we samen 
meer afhankelijk van de elektronische leeromgeving Itslearning. Soms is dat met vallen en opstaan 
gegaan, maar tijdens de monitoring hebben we veel mooie voorbeelden gezien en veel 
hardwerkende leerlingen. 
 
Nu is het moment om een volgende stap te zetten. Zeker omdat we nog langere tijd (deels) op 
afstand les moeten blijven geven. Hoewel de school waarschijnlijk vanaf 2 juni weer open gaat (20 
mei neemt het kabinet een definitief besluit), zal onderwijs op afstand een belangrijke rol blijven 
spelen tot de zomervakantie en wellicht ook vanaf augustus. 
 
Tweede belangrijke reden is dat we signalen krijgen van ouders en leerlingen dat een ‘spoorboekje’ 
naast de weekplanner in Itslearning vaak wordt gemist. Bovendien wordt de informatie via 
verschillende kanalen en op verschillende manieren aangereikt.  
 
Met docenten zijn afspraken gemaakt over een eenduidig gebruik van Itslearning, waarbij de agenda 
in Itslearning een belangrijke rol krijgt. We verwachten dat het overzicht voor de leerlingen hierdoor 
verbetert. Bovendien hebben de ervaringen met het online lesgeven via Teams aanleiding gegeven 
om de afspraken over de spelregels voor docenten en leerlingen aan te scherpen, zodat de 
organisatie en effectiviteit van de lessen op afstand kan worden vergroot. 
 
Met docenten is afgesproken dat minimaal één keer per week contact gezocht wordt met de 
leerlingen via een digitale les, altijd op een moment dat in het bestaande lesrooster een les voor het 
betreffende vak staat gepland.  
 
Voor de leerlingen is het belangrijk dat zij zich goed voorbereiden op een online-les via Teams en dat 
zij zich houden aan de volgende spelregels: 

• Een digitale les is een gewone les, waarbij je aanwezig moet zijn, tenzij de docent heeft 
aangegeven dat de les niet verplicht is. 

• De Teams-lessen kunnen alleen gegeven worden op tijdstippen volgens het lesrooster. 
• Als je niet aanwezig kunt zijn, dan meld je je met een geldige reden af bij de afdelingsleider.  
• Een ziekmelding doen de ouders via de receptie. 
• Je begint goed voorbereid aan een Teams-les. Dat wil zeggen: boeken, schrift, pen en 

gemaakt huiswerk liggen klaar.  
• Camera aan, microfoon uit. De microfoon doe je alleen aan als je een vraag wilt stellen ( wel 

wachten op toestemming van de docent) of als er een vraag aan jou wordt gesteld. 
• Je zorgt dat je op een rustige plek op een normale manier aan de les kunt deelnemen. 
• De camera moet verplicht aanstaan. Als je de camera uitzet, mag je niet langer deelnemen 

aan de les en wordt het in Magister genoteerd als verwijderd. 
• Tijdens de les maak je geen foto’s of filmpjes van de les.  
• Ouders kijken niet mee, dat doen ze op school ook niet. 
• De laatste twee afspraken hebben te maken met de wet op de privacy. 

 



We hopen op deze manier het lesgeven op afstand te verbeteren, waardoor de lange afwezigheid op 
school zo goed als mogelijk wordt opgevangen. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de 
brugklascoördinator of de betreffende afdelingsleider. 

Met vriendelijke groet, 

Ben Krause (brugklascoördinator) 
Marja van Loon (afdelingsleider basis en kader) 
Willy Klat (afdelingsleider mavo) 
Reina Kootstra (afdelingsleider havo) 
Taco Hofland (afdelingsleider vwo) 
 

 


