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Op school is leren natuurlijk belangrijk, maar aan de andere kant is het ook meer dan alleen leren wat 
een school een school maakt. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Leerlingen missen vriendjes 
en vriendinnetjes en missen ook de vrijheid om dingen te ondernemen. 
Binnen het mentorenteam hebben we onderzocht wat we – binnen de beperkingen van de lockdown - 
kunnen doen aan sociale activiteiten. De komende weken zullen de mentoren in alle mentorklassen 
gezellige activiteiten ondernemen om ook het sociale aspect meer aandacht te geven. De mentor van 
uw zoon/dochter zal vertellen wat ze gaan doen. 
 
Sommige leerlingen vertellen ons dat ze hele dagen binnen zitten en dat dat binnen zitten hen ook 
lusteloos maakt. Nu er een dik pak sneeuw ligt heeft de sectie gym een VHL sneeuw challenge 
uitgedacht. De lo-docent zal leerlingen informeren wat die inhoudt. We hopen dat dit leerlingen 
motiveert om ook lekker naar buiten te (blijven) gaan, te spelen en te rennen.  
 
We horen ook van ouders dat hun kind het moeilijk vindt om de motivatie op te brengen om zich voor 
school te blijven inzetten. Deze site geeft praktische tips voor ouders: 
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tieners-motiveren-voor-thuisonderwijs  
 
Er is ook zoveel dat niet kan en zoveel dat gesloten is: winkels, restaurants, cafés, musea. Logisch dat 
je baalt van alles wat niet kan. En toegegeven: deze periode doorkomen is een opgave, maar het is 
zeker niet onmogelijk. Misschien dat wat creativiteit en inspiratie je kan helpen. Deze site geeft leuke 
tips buiten huis, zodat uw puber ook even het huis uit kan. 
> https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Over-het-virus/Wat-kan-er-wel-
tijdens-de-lockdown  

 
 

Terugkoppeling enquête  
Zoals u weet, zijn er enquêtes over de ervaringen met het online onderwijs afgenomen bij zowel 
ouders als leerlingen. Het is fijn om te horen dat leerlingen en ouders over het algemeen tevreden zijn 
met de online lessen en de ondersteuning die ze krijgen.  
 
In de enquête gaven vooral ouders aan dat ze de schooldag voor hun kind soms te kort vinden. 
Leerlingen missen de afwisseling. Bij sommige vakken is het heel veel luisteren. Met de feature van de 
breakout rooms kan er meer in groepjes gewerkt worden. Ik zie dat dat in steeds meer lessen gebruikt 
wordt. Dat zorgt ook voor meer afwisseling. Er is ook uitwisseling tussen docenten om meer digitale 
activerende lessen te verzorgen.  
 
Leerlingen geven aan veel tijd in opdrachten en huiswerk te stoppen. Met name wiskunde wordt 
genoemd. Ouders lijken dat beeld niet echt te herkennen en maken zich meer zorgen of de 40-
minutenlessen niet te kort zijn voor alle lesstof. Dit heeft ons, samen met gesprekken die we met de 
vakdocenten en mentoren hebben, aan het denken gezet en daarom staat er later in deze nieuwsbrief 
een stukje over les-, school- en pauzetijden waarmee we hopen nog meer structuur en kaders te 
kunnen scheppen voor leerlingen en ouders.  
 
 
Ouders en leerlingen geven aan bezorgd te zijn over toetsen en bevorderingsnormen. We denken daar 
op dit moment binnen de verschillende teams over na. U zult vandaag ook een aparte brief ontvangen 
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over toetsweek 2 (medio maart): die gaat niet door voor de onderbouw. 
 
Op dit moment geven ouders in het algemeen aan dat hun kind het werk goed aan kan. Wel is 
overduidelijk dat leerlingen de school en het contact met klasgenoten missen. De praktische vakken 
zoals gym missen de leerlingen naast het sociale contact ook. Leerlingen vinden het fijn dat alle 
docenten online lesgeven maar ze zien wel grote verschillen in tussen de docenten.  
 
Er worden veel verschillende inleverplatforms gebruikt. Dat is voor sommige leerlingen verwarrend. 
Na veel wikken en wegen is de conclusie dat het helaas niet haalbaar en wenselijk is om voor alles 
dezelfde inlevermogelijkheid te gebruiken. Verschillende vakken vragen nu eenmaal om verschillende 
vormen van huiswerk (bekijken). Wél hebben we nogmaals met de docenten gedeeld heel duidelijk te 
zijn richting leerlingen hoe ze hun werk in moeten leveren. Daarvoor kunt u ook het aangepaste 
protocol (bijlage bij deze nieuwsbrief) nog eens doornemen.  
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, met soms wat 
veel en lange brieven.  
Al met al krijgen we veel waardering en complimenten van met name de ouders en dat doet ons goed.  
 

 

Wanneer is de schooldag afgelopen?  

We merken dat er behoefte is om daar meer duidelijkheid in te scheppen. Ondanks dat de lessen 
vroeg afgelopen zijn (in verband met verkorte lessen), is de schooldag rond een uur 16:30 pas 
afgelopen. De tijd die na de online lessen niet is ingeroosterd, is wel te gebruiken voor het maken van 
huiswerk en/of het stellen van vragen. We hopen dat deze uitspraak voor leerlingen en ouders meer 
richting geeft in het inplannen van de dag.  
Omdat het naast de lessen ook nogal wat vraagt van de leerlingen om aan de slag te blijven, willen we 
hen en u als ouder erop attenderen dat het belangrijk is om ook pauzemomenten in te plannen 
waarbij er even naar buiten gegaan wordt. Een wandelingetje of een kwartiertje op de trampoline 
springen kan helpen bij het weer focussen op de rest van de dag.  
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Voortgang van de leerlingen  
De afgelopen periode hebben we het met mentoren gesproken over het monitoren van de voortgang 
van de leerlingen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Het toetsen van vaardigheden 
tijdens presentaties, essays of projecten maar ook via exam.net en Microsoft Forms wordt kennis 
getoetst. Bij sommige vakken leveren leerlingen ook huiswerk in via mijnschrift.nl  
Docenten geven over het algemeen aan dat ze voldoende hulpmiddelen hebben om, zo goed en zo 
kwaad als het kan, deze voortgang in de gaten te houden.  
Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om bijvoorbeeld ’s middags nog toetsen af te 
nemen. Natuurlijk in beperkte mate en gecoördineerd maar het scheelt in ieder geval kostbare 
contacttijd als dit ’s middags kan plaatsvinden. 
Ondertussen zijn we ook aan het nadenken hoe we de overgang van de leerlingen gaan bepalen. De 
bestaande bevorderingsnormen hanteren is namelijk onwenselijk.   
 
Leerlingen geven regelmatig aan dat diagnostische toetsen of de o/v/g kolom niet echt motiveert 
omdat ‘het toch niet meetelt’. Omdat er op dit moment geen enkele vorm van toetsing in een echt 
gecontroleerde omgeving kan plaatsvinden telt alles mee bij het in beeld krijgen van de leerling. De 
docenten zullen alle input die ze krijgen, verwerken en weer aan leerlingen terugkoppelen via 
magister of anderszins gebruiken om uiteindelijk een inschatting te maken met betrekking tot het 
niveau van de leerlingen. Is een leerling klaar om naar het volgende jaar te gaan of moet er toch nog 
wat meer tijd komen voor een leerling om bij te werken?  
 

Gedragscode online onderwijs vernieuwd  
De gedragscode met daarin de afspraken die gelden voor leerlingen en docenten tijdens de online les 
is vernieuwd. De gedragscode is ingekort en versimpeld, waardoor hij hopelijk nog beter toepasbaar is. 
In de gedragscode kunt u ook lezen hoe we met elkaar samenwerken, en welke programma’s we 
daarvoor gebruiken. Neemt u dus vooral even de tijd om deze met uw kind(eren) door te nemen.  
 

Docentennieuws  
- Vanaf nu is de heer Boyd de tto- coördinator van onze school. De vorige tto-coordinator, mevrouw 
Stevens, is teammanager in vwo bovenbouw. 
- Mevrouw Van Bezuijen (BKZ) is een periode ziek geweest. De opbouw van lessen is weer begonnen.  
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