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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Zo vlak voor de paasdagen een langere nieuwsbrief. De afgelopen week zijn we een nieuwe periode 

van thuisonderwijs ingegaan. Dat betekent voor een groot aantal leerlingen, docenten én ouders niet 

alleen een praktische aanpassing van het leven maar ook emotioneel en mentaal weer een volgende 

fase. Het gebrek aan contact en structuur begint bij iedereen z’n tol te eisen. We doen wat we 

kunnen, allemaal, en dat gaat zeker niet vanzelf. In deze nieuwsbrief een aantal tips voor het 

aanbrengen van structuur bij pubers (of eigenlijk heeft iedereen hier behoefte aan) nu de lessen op 

afstand zijn. 

Het komende weekend is het Paasweekend. Dat betekent normaal gesproken lekker eropuit! Zeker 

met dit mooie weer zouden we genieten van een lekker ontbijt, fijn gezelschap, de natuur, misschien 

een woonboulevard maar vooral van de vrijheid van een paar dagen vrij. Die vrijheid is nu beperkt en 

vrije dagen worden anders beleefd. Maar het even écht vrij zijn van school of thuiswerk geeft ons 

ook de kans om weer even te ademen, in contact te zijn met het gezin zónder dat er een laptop met 

magister open staat of de tafel bezaaid is met schriften. Geen spanning te voelen om werk wat wel of 

niet ingeleverd is. Maar vooral om te beseffen wat we nog wel hebben, zelfs in deze onzekere tijd. En 

dan met íets meer frisse moed weer te kunnen starten na Pasen. 

Ik wens iedereen mooie en liefdevolle dagen. 

Annemarie Davelaar  

Thuis werken 

Nu de scholen zijn gesloten zijn alle ouders opeens ook studiebegeleider en docent geworden. De 

ontwikkeling en monitoring van de lesprogramma’s blijven de verantwoordelijkheid van de school en 

de docent.  Van ouders wordt er verwacht dat de ‘werkplek’ en structuur gefaciliteerd wordt en dat 

zij ervoor zorgen dat de kinderen voor zover mogelijk hun taken afmaken en geen achterstand 

oplopen. Dat kan soms best een uitdaging zijn, want grote kans dat u zelf ook gewoon moet werken 

of er jongere broertjes of zusjes zijn. Hoe kun je dat nu aanpakken? 

Leer- en werkplek 

Zorg ervoor dat je kind een rustige werkplek heeft waar het zonder al teveel afleiding kan werken. 

Alle voorzieningen in de buurt (laptop, stroom, koptelefoon etc.). Organiseer voor zover mogelijk een 



vaste werkplek aan een bureau of de keukentafel. Leerlingen die zich snel laten afleiden is het beter 

als er iemand in de buurt is die toezicht kan houden zodat er aan het schoolwerk gewerkt wordt en 

niet met een game, chat of op een andere manier met social media in de weer is.  Als je aan de 

keukentafel gaat zitten, zorg er dan wel voor dat hij leeg is en je kind geen afleiding heeft van 

rommeltjes die daar liggen en de ruimte heeft om te werken. Natuurlijk kun je zelf bijvoorbeeld 

tegenover je kind plaatsnemen, zodat je kind ziet dat jij ook gewoon moet werken. 

Dagplanning en structuur 

In principe staat alles wat de leerlingen moeten doen in magister. De dag begint echter vroeger dan 

de eerste les. Het is goed om ritme en structuur te geven aan je kind. Samen een planning maken 

voor de week of per dag helpt bij het afronden van taken én het houdt je mentaal gezonder. Houd 

ook zoveel mogelijk de routine aan. Natuurlijk een pyjamadagje of uitslapen tussendoor kan, het is 

tenslotte een unieke situatie waar we nu inzitten. Probeer verder gewoon de standaard routine aan 

te houden. Dus wekker zetten, aankleden, ontbijten en dan aan de slag. Zorg ervoor dat alles klaar 

ligt zodat er ononderbroken gewerkt kan worden tot aan de ‘pauze’. Werk niet alleen wanneer je 

kind of jij daar zin in hebt, maar houd je ook aan deze planning!  

Hoe maak je een dagplanning? 

Maak iedere avond een planning voor de volgende dag; of plan een week vooruit. 

Houd daarbij bijvoorbeeld de pauzetijden uit Zermelo aan. Houd waar nodig rekening met 

broertjes/zusjes en/of ouders die ook op de laptop of andere devices moeten. Plan ook in wanneer 

een frisse neus gehaald moet/kan worden, wanneer netfflix of game tijd is en wanneer er nog iets 

anders gedaan kan worden. Sluit elke dag af met het bekijken van de planning van die dag én de 

volgende dag. 

Soort lessen 

Magister is voor alle klassen ruim gevuld. Praktische vakken zoals Technologie, drama of beeldende 

vorming is soms een ander verhaal maar in het algemeen kunnen we concluderen dat er voor alle 

lessen instructiemomenten zijn ingebouwd door de docenten. Een aantal docenten doen dat door 

middel van live lessen in Microsoft Teams maar dit is geen verplichting en zo willen we dat ook 

houden. Het is echter zo dat de filmpjes die vermeld staan op magister ook instructie en uitleg 

bevatten. De ervaring leert dat deze filmpjes lang niet altijd door alle leerlingen bekeken worden. 

Docenten kunnen zien hoeveel leerlingen (unieke views) filmpjes bekijken en dat zijn helaas niet 

altijd zoveel views als leerlingen in de klas. Het gebruiken van magister als leidraad is dus meer dan 

alleen maar kijken welke opdrachten er gemaakt moeten worden. 

Het rooster na 15 april 

Met ingang van 15 april zullen de leerlingen uit klas 3 alleen hun profielvakken én eventuele andere 

verplichte (kern)vakken volgen. Het rooster in magister en zermelo wordt niet veranderd voor de 

leerlingen uit klas 3. Wél is het zo dat, omdat de leerlingen minder uren volgen, er meer werk 

opgegeven wordt voor de vakken die de leerlingen wel hebben. Dit zal een kwestie van afstemmen 

zijn tussen docenten en leerlingen. We maken hier de komende week afspraken over en zullen deze 

met u en de leerlingen delen. Daarbij blijft het continu een kwestie van afstemmen; de ene leerling 

ervaart deze tijd als ‘rustig’ en ‘relaxed’ terwijl de andere leerling al zijn aandacht nodig heeft om 

überhaupt tot werken te komen. 

Toetsing en advies 



De soort toetsing én het moment zal door de docent bepaald worden. Er zijn, zoals u heeft kunnen 

lezen in de informatiebrief van vorige week, kolommen in magister aangemaakt waar werk 

beoordeeld kan worden met onvoldoende, voldoende of goed. Dit is slechts een indicatie. Als we 

weer naar school toe gaan, dan zullen er toetsen voor cijfers worden afgenomen waarbij we vooral 

zicht willen krijgen op het niveau op dat moment. De ontwikkeling en resultaten van de komende 

weken zullen een belangrijke rol spelen. Met betrekking tot de overgang naar volgend jaar hebben 

we nog geen zekerheid. De komende tijd zullen we de verschillende ideeën en plannen uitwerken en 

in contact met de dmr tot aangepaste overgangsnormen komen. Leerlingen uit klas 3 hebben nu in 

ieder geval een prachtige kans om te laten zien wat ze waard zijn voor de vakken die ze volgend jaar 

zouden gaan volgen. Het is dus heel belangrijk om alle filmpjes en lessen te bekijken en het werk in 

te leveren. Vragen stellen, live óf via de mail is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het 

leerproces. Docenten zullen dit doen in de vorm van verschillende soorten tussentoetsjes of 

opdrachten maar ook leerlingen zullen actief moeten vragenstellen als zij iets niet snappen. 

Vervolg 

In de toekomst kijken kan niemand maar als we weer terug mogen keren naar de fysieke school, dan 

zullen we wederom voor een aantal uitdagingen staan. Het is de verwachting dat de leerlingen grote 

verschillen laten zien als ze weer op school komen. Niet iedereen zal het werk op dezelfde manier 

aangepakt hebben. Daarbij kunnen motivatie, capaciteiten, faciliteiten (als laptop/wifi etc.) en 

mentaal welbevinden een rol spelen. Hoe snel de leerlingen weer bij kunnen werken is afhankelijk 

van evenzoveel factoren. Hoe het proces van leerlingen weer op dezelfde lijn m.b.t. ontwikkeling 

gaat lopen, zijn we op dit moment aan het uitdenken.  

Er is een ‘denktank’ waar naast mijzelf ook docenten en mentoren uit klas 3 in zitten. Daarnaast is er 

veel contact met de decanen, die ook beide mentoren in klas 3 zijn. Met elkaar hebben we de 

afgelopen weken bijvoorbeeld de profielkeuze en het formatieve toetsen uitgewerkt. De volgende 

stap voor de ‘denktank’ is het uitdenken van de organisatie van het onderwijs bij terugkomst op 

school. We trekken hierbij ook op met de dmr. Ik ga ervan uit dat we ook hier weer uit zullen komen 

en we tegemoet zullen komen aan de behoeften van leerlingen en docenten. 

Zodra we hier meer over weten én het relevant wordt, hoort u dat vanzelfsprekend zo snel mogelijk. 

Enquête onderwijs op afstand 

In de 2e week van de sluiting van de school hebben we bij leerlingen gecheckt hoe ze het onderwijs 

op afstand tijdens die eerste periode ervaren hebben. Wij zijn ook benieuwd naar uw ervaringen als 

ouder. U kunt tot dinsdag 14 april via onderstaande link een enquête invullen. U helpt ons hiermee 

zicht te krijgen op het onderwijs op afstand. Voor leerlingen is er ook een enquête gemaakt. Ze 

krijgen deze enquête deze week via de mentoren. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-

tis_hcBl_QU4mtnotHlWk5cfCkPy1URDNGR1ZEWFNGTllMODg0STBEV1I4NTZWMy4u 

Uitnodigingen voor Microsoft Teams 

Er staat een migratie te wachten voor Microsoft Teams. In de praktijk zou dat moeten betekenen dat 

de inlogproblemen voor iedereen verleden tijd zijn. De structuur van Microsoft Teams zal voor 

leerlingen én docenten ook duidelijker zijn, wat het onderwijs ten goede zal komen.  
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