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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  
De laatste tijd denk ik na over de stelling “We moeten het niet meer hebben over een 
leerachterstand maar over een leervertraging” Een achterstand meet je namelijk ten 
opzichte van anderen maar als de hele wereld nu al bijna een jaar op pauze staat, 
wat is dan precies een achterstand? Ten opzichte van wie of wat is er een 
achterstand? Wat we wel zien is dat alles momenteel begrijpelijkerwijs vertraging 
oploopt en dat ongelijkheden worden uitvergroot.  
Plannen die gemaakt zijn, worden vooruitgeschoven of moeten herschreven worden. 
Routes die zijn uitgestippeld moeten worden verlegd. Niet alleen bij groot leed (zoals 
bijvoorbeeld bij behandelingen in het ziekenhuis of mensen die hun baan kwijtraken)  
maar ook in het kleine (wat duurt het lang voordat de online bestellingen aankomen). 
Ook grote sportevenementen als EK’s, WK’s en Olympische spelen worden 
verschoven waardoor atleten hun trainingsschema’s moeten aanpassen. Het kan niet 
anders dan dat veel kinderen ook een vorm van vertraging gaan ondervinden; in 
sportief, sociaal of studie opzicht 
Hier op school zijn we druk bezig met het in kaart brengen van de leerontwikkeling 
van de leerlingen. Dit is geen eenvoudige klus want hoe meet je op afstand wat 
iemand echt kan? We zijn al 100 jaar gewend te toetsen in een lokaal met een 
surveillant die VHL blaadjes met lijntjes uitdeelt. De komende weken gaan wij intern 
aan de slag met het vraagstuk leerontwikkeling zodat we ook eventuele vertragingen 
in kaart kunnen brengen. Het sterkt mij te weten dat deze hele situatie tijdelijk is, al 
voelt tijdelijk nu al heel lang. 
 
Alexandra Vleeming 
 
Datumlijst 
 

1 februari 5h Kijk- luistertoets Engels  

12 februari 5h Excursie Lille vervalt 

17 februari  5h Profiel werkstuk presentaties vervalt 

20- 28 

februari 

 voorjaarsvakantie 

29 februari  Huiswerkvrij 

3 maart 4h Excursie tweede kamer vervalt 

8 maart  4h, 5h Start toetsweek 

10 maart 4h, 5h Studiedag 

11-17 maart 4h, 5h toetsweek 
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Van ouder tot ouder; laten we elkaar helpen deze periode goed door te komen. 
 
Deze periode is voor kinderen onvoorstelbaar zwaar, maar ook voor ouders is het 
niet eenvoudig. Ik merk in mijn rol als pubermoeder hoe moeilijk het is. In mijn rol als  
teamleider heb ik veel gesprekken met ouders en ik merk dat zij vaak een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Daarom deze 3 steuntjes: 
 
Steuntje 1 
Op donderdag 4 februari a.s. organiseert het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) het 
webinar Help je puber de corona-periode door. Dit webinar wordt gegeven door 
Tischa Neve, bekend kinderpsychologe en opvoedkundige en is voor alle ouders van 
kinderen tussen de 11 en 16 jaar in Hollands Midden. Hierbij de link naar de website. 
Dit webinar staat ook op Facebook.  
  
Steuntje 2 
Hieronder vinden jullie een link met praktische tips over thuisonderwijs van het 
Nederlans Jeugd Instituut. 
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Thuisonderwijs  
  

Steuntje 3 
Ik wil een online bijeenkomst organiseren voor ouders van de havo-afdeling. Het doel 
is om ouders (vanuit het positieve) met elkaar ervaringen te laten uitwisselen en om 
elkaar te inspireren. Ik heb geen idee of hier behoefte aan is maar als het u fijn lijkt 
om met andere ouders te praten over hoe u deze periode beleeft of als u de positieve 
kanten wil benoemen of als u gewoon het gevoel wilt hebben dat u hierin niet alleen 
staat; geef mij een seintje. Als u mij mailt vle@vhl.nl met als onderwerp 
ouderbijeenkomst dan maak ik een bijeenkomst aan in microsoft teams voor vrijdag 
12 februari om 15:00. Ik zal u toevoegen met het email adres waarmee u mij heeft 
gemaild. Als er veel ouders deelnemen dan gaan we in kleinere groepjes (breakout 
rooms) uit elkaar. 
 

Uitkomst enquêtes en leerlingarena 

Wij hebben de afgelopen week de enquêtes over de ervaringen met het online 
onderwijs afgenomen bij zowel ouders als leerlingen. Ook hebben we de 
leerlingenraad en de vertegenwoordigers van klas 2 en 3 gevraagd naar hun 
ervaringen met online onderwijs. Wat mij opviel wat het volgende:  

het 40 minuten rooster wordt door de leerlingen als heel prettig ervaren.  
Leerlingen zien grote verschillen tussen de docenten en ze vragen om meer 
uniformiteit. "leer van elkaar" was een opmerking van een leerling. 
Ook qua inleverplatforms willen ze meer uniformiteit. 

 

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3449&ForcePreview=cursus
https://www.facebook.com/cjgcursus/posts/3688490381264254
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Thuisonderwijs
mailto:vle@vhl.nl
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Ze vragen ons ook om onderling meer en beter af te stemmen. Als alle docenten 
tegelijkertijd grote opdrachten geven zonder het van elkaar te weten dan lopen de 
leeringen vast. De lessen worden (in tegenstelling tot de eerste lockdown) allemaal 
online gegeven; alleen de MS-Teams link in magister wordt soms laat gedeeld. *) 
Leerlingen geven aan veel tijd in opdrachten en huiswerk te stoppen met name de 
exacte vakken worden veel genoemd. Ouders lijken dat beeld niet echt te herkennen 
en maken zich meer zorgen of de 40 min lessen niet te kort zijn voor alle lesstof. 
Ouders maken zich ook zorgen om toetsing, bevorderingsnormen en 
huiswerkcontrole. Ouders lijken niet aan te geven dat hun kind overbelast is. Wel dat 
hun kind school mist en het contact met klasgenoten mist.  
  
Ouders en leerlingen zien de meerwaarde van camera's aan tijdens de lessen en 
vragen daar ook expliciet om. 
Vanuit ouders wordt de communicatie vanuit school als prettig ervaren, soms wat 
veel en lange brieven.  
We krijgen echt veel complimenten van met name de ouders en dat doet ons goed. 

*) leerlingen kunnen ervan uitgaan dat alle lessen gewoon online plaatsvinden. De 
teams-vermelding in Magister wordt soms laat gedeeld om te voorkomen dat de les-
link vooraf wordt gedeeld met mensen buiten de schoolorganisatie die vervolgens in 
een les plaatsnemen en onrust veroorzaken. We zoeken naar een technische 
mogelijkheid om dit tegen te gaan. 

Gedragscode onderwijs op afstand 

De gedragscode onlineonderwijs is aangepast. Ten opzichte van de vorige versie is 
hij vooral ingekort en versimpeld, zodat hij hopelijk nog beter toepasbaar is. In de 
gedragscode staan de afspraken die voor leerlingen en docenten gelden tijdens de 
online lessen Doorlezen kost 2 minuten, dus doe dat vooral even. De gedragscode is 
te vinden onderaan deze nieuwsbrief. 

Examens 

Vanuit het ministerie hebben we berichten ontvangen omtrent de aanpassingen van 
de centrale eindexamens van komend jaar. Het eerste bericht ging over het tijdspad 
van de afname van het centraal examen en het tweede over de normeringen. In de 
communicatie vanuit het ministerie zit echter hier en daar interpretatieruimte. Om die 
ruimte te verkennen en gelijk te schakelen tussen de SCOL-scholen is daarom 
besloten dat het bestuur contact opneemt met het ministerie en ons van de 
uitkomsten op de hoogte stelt. Op deze manier kunnen wij uniform de nieuwe regels 
toepassen. Wellicht dat er in de tussentijd weer het een en ander gaat veranderen. 
Zodra wij informatie krijgen vanuit het bestuur zullen wij dit met u delen. 
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Ssl- cursussen 

In totaal hebben 77 leerlingen uit 5 havo en 68 leerlingen uit 4 havo gebruik gemaakt 
de stoomcursussen die we hebben aangeboden. De reacties waren positief zowel 
van de trainers van het instituut SSL, als van de leerlingen zelf. Wij hopen dat dit 
heeft kunnen bijdragen aan een positieve boost. Van één leerling heb ik al gehoord 
dat de herkansing heel goed is gegaan en dat het cijfer met ruim een punt is 
verbeterd. 
 
Teamnieuws. 

4hD en 4hE krijgen een andere docent voor maatschappijleer: de heer de Laat wordt 

per 1 februari vervangen door de heer Van Oers 

Mevrouw Lüchinger van godsdienst is helaas door ziekte langere tijd niet inzetbaar. 

Naar vervanging wordt gezocht. Zij geeft les aan 4hE 

In de bijlage onderaan deze nieuwsbrief vindt u nog de gedragscode 

onderwijs op afstand 

  



Bijlage  
Gedragscode onderwijs op afstand – deelname aan online lessen  

Deze gedragscode bevat richtlijnen voor het op afstand volgen en geven van onderwijs, of elke vorm 
van onderwijs die vooral via ICT-diensten plaatsvindt. De term digitale hulpmiddelen wordt in dit 
document steeds gebruikt voor elk soort instrument, hulpmiddel of platform dat kan worden ingezet 
voor onderwijsdoeleinden.   

Voor leerlingen  
1. Uitgangspunten  

Binnen onze visie op leren is het contact tussen de docent en de leerling van wezenlijk belang. Het is 
een voorwaarde om met elkaar tot leren te komen. Zichtbaarheid van leerling en docent speelt hierin 
een belangrijke rol en daarom staan de camera’s van de leerlingen en de docent tijdens een online 
les in de basis aan. Mocht de leerling hier om technische of persoonlijke redenen niet in slagen, dan 
neemt hij of zij contact op met de mentor.  

2. Online leslokaal   
Zorg ervoor dat je altijd een koptelefoon en een device bij je hebt zodat je de online les kunt volgen.   
Begin ruim voordat een les op afstand begint met het inrichten van je eigen werkruimte. Zorg voor 
een omgeving waarin je rustig en geconcentreerd kunt werken zonder gestoord te worden door 
familieleden of huis- of klasgenoten. Natuurlijk heb je ook je boeken en schrift binnen handbereik  
Wees je bewust van het feit dat je in beeld bent, gebruik gepaste taal wanneer je spreekt tijdens 
online sessies, en gedraag je behoorlijk tegenover je medeleerlingen en de docent, net zoals in een 
gewone les op school. Tijdens de les ben je bezig met de les. Het is niet de bedoeling dat je je 
beeldscherm voor andere dingen gebruikt (filmpjes, spelletjes etc.) en je zit niet op je mobiele 
telefoon.  
In de basis zet je je camera altijd aan. Een docent heeft de mogelijkheid om hiervan af te wijken en te 
vragen je camera uit te doen.  
Houd je verder aan de afspraken die je met je docent maakt over bijvoorbeeld het stellen van vragen 
tijdens een online les.  

3. Communicatie buiten online leslokalen  
We communiceren op de volgende manieren:  
Magister Hier vind je de link naar de online les in MS Teams. Magister vormt de basis voor de online 

les. Hier vind je wat je wanneer moet doen, en waar je dat kunt 
vinden.  

Microsoft Teams Hier vinden online lessen plaats en kun je vragen stellen aan je  
docent. Docenten kunnen hier werk neerzetten en/of laten 
inleveren.  

Cum Laude Learning Docenten kunnen ook hier werk neerzetten en/of laten inleveren.  
  
Controleer regelmatig je e-mail en de andere communicatiekanalen die hierboven staan aangegeven. 
Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe informatie. Bij technische problemen neem je contact op met 
je mentor.  

4. Privacy en naleving van de regelgeving inzake algemene gegevensbescherming   
Het is verboden om documenten en communicatie uit de (online) les te delen buiten de klas. Ook het 
maken van opnames of screenshots van onderwijssoftware is verboden.  
Het is de docent toegestaan om in uitzondering hierop de (online) les op te nemen, bijvoorbeeld 
zodat leerlingen deze op een later tijdstip kunnen terugkijken. Hiervoor gelden de volgende regels:  

• De docent moet duidelijk van tevoren aangeven als een les (deels) wordt opgenomen;  
• De opnames worden niet verstrekt buiten de school;  
• De opnames worden alleen opgeslagen en gedeeld via platforms van de school, voor een 
maximale duur van twee jaar;  
• Op bovenstaande regels kan alleen worden afgeweken met toestemming van iedereen die in 
de opname voorkomt.  

Leerlingen zullen op verantwoorde wijze omgaan met privacy-aangelegenheden.   
  


