
 
Corona update voor ouders en leerlingen nummer 4 
 
 
Leiderdorp, 27 maart 2020  
 
Beste leerlingen,  
 
Ter info aan de ouder(s)/verzorger(s), 
 
In dit bericht ontvangen jullie meer informatie over de manier waarop we volgende week 
(online) verder werken. Uiterlijk aanstaande woensdag verwachten we jullie ook wat 
gedetailleerder te kunnen informeren over de situatie na 6 april. Ook zullen we dan meer 
informatie geven over hoe we om zullen gaan met toetsing, mocht blijken dat het 
afstandsonderwijs nog een tijdje zo door zal gaan. 
 
30 minutenrooster vanaf 6 april 
Zoals jullie hebben gemerkt, is MS Teams de afgelopen dagen steeds vaker gebruikt voor 
online contactmomenten tussen leerlingen en docenten. Dat zal komende week nog verder 
toenemen, waarbij je daar tussen 9.00 en 14.00 uur voor beschikbaar moet zijn.  
Vanaf 6 april zullen we overgaan op een online 30 minutenrooster, als het afstandsonderwijs 
dan nog doorgaat (en de school gesloten blijft voor lessen). 
 
Het rooster vanaf 6 april wordt dan: 

• Vier lessen van 30 minuten: 9.00 t/m 11.00 uur (les 1 t/m 4) 

• Pauze: 11.00 – 12.00 uur 

• Vier lessen van 30 minuten: 11.00 t/m 14.00 uur (les 5 t/m 8) 
 
Do’s en don’ts bij over online contactmomenten 
Uiteraard zal niet elke online les gegeven worden, maar de meeste docenten zullen 
komende tijd minimaal 1 online contactmoment hebben. 
Een contactmoment kan bijvoorbeeld zijn:   

• een online les voor uitleg en vragen daarover; 

• een video- of chatgesprek om vragen direct te beantwoorden; 

• een feedback op een verwerkingsopdracht of op het opgegeven huiswerk; 

• een moment waarop een docent of je mentor feedback geeft op hoe je meedoet aan 
de lessen en de opdrachten.  

 
Werken met Magister, MS Teams en Cum Laude 
Uitgangspunt is het rooster in Magister. Docenten noteren in Magister of ze een 
online contactmoment willen geven. Onder het tabblad ‘Huiswerk en toetsen’ van deze les 
zetten ze de zo’n mededeling zodat je je op tijd aan kunt melden via MS Teams. Zo’n team is 
op zo’n moment je online klaslokaal voor een vak. Je kunt overigens ook op je telefoon of 
tablet een MS Teams app downloaden, deze is gratis.   
Alle leerlingen hebben de afgelopen dagen geleerd hoe ze dit kunnen doen. Eenmaal in MS 
Teams geeft de docent verdere instructies over het verloop van de les.  Door de 
berichtgeving van gisteren blijkt er wat onrust ontstaan over de manier waarop we met 



absentie omgaan. Docenten zullen zo goed als mogelijk is onder de huidige omstandigheden 
de vorderingen van hun leerlingen volgen. Een absentenregistratie zoals we dat normaliter 
in Magister bijhouden, is in deze situatie niet haalbaar. Wanneer een docent zich zorgen 
maakt over de (in)activiteit van een leerling, zal hij of zij contact opnemen met de mentor. 
De mentor zal vervolgens contact opnemen met ouders of verzorgers om te achterhalen wat 
er speelt.  
 
Om het afstandsleren succesvol te maken, is een aantal regels en afspraken cruciaal. 
Bespreek met je ouder(s) deze afspraken nog eens. Het zou kunnen dat we ze de komende 
weken moeten aanscherpen of aanpassen, zeker wanneer blijkt dat we langdurig op afstand 
les moeten blijven geven. Als de afspraken veranderen, zullen wij jullie hier uiteraard van op 
de hoogte stellen.  

• We merken vooral in de onderbouwklassen dat leerlingen nog wel eens foto’s of 
screenshots maken. Om een aantal redenen willen we je dringend vragen dit niet te 
doen. Je schendt daarmee de privacy van anderen als je zonder dat zij het 
weten foto’s of selfies van of met elkaar gemaakt worden. We willen voorkomen 
dat er vervelende of zelfs kwetsende situaties ontstaan.   

• Een online les met elkaar volgen door middel van video-vergaderen vergt de nodige 
discipline. Je start met de microfoon en het beeld uit, tenzij de docent anders 
aangeeft. Dat is mede belangrijk om ervoor te zorgen dat het beeld dat de docent 
wil tonen scherp blijft en niet te veel schokt, maar ook om ervoor te zorgen dat niet 
iedereen door elkaar gaat praten.   

• Chatten vergt ook de nodige discipline. Het is belangrijk dat leerlingen beseffen dat 
het in de groepschat binnen MS Teams vooral om de inhoud moet gaan. Het is dus 
niet de bedoeling dat je deze chat gebruikt voor andere zaken dan het stellen van 
vragen over de lesstof. Overigens worden binnen MS Teams alle chatbijdragen 
automatisch vastgelegd, met naam en toenaam. Deze kun je niet verwijderen.  

• Sociale omgangsvormen binnen MS Teams zijn natuurlijk net zo belangrijk als in het 
gewone klaslokaal. Als docenten merken dat leerlingen zich onbehoorlijk gedragen 
en pestgedrag vertonen, zullen we daar uiteraard actie op ondernemen.   

• Het huiswerk en opdrachten noteren docenten nog steeds in Magister (en ze 
verwijzen voor grotere opdrachten naar Cum Laude via een link). We willen 
jullie vragen om hier regelmatig samen naar te kijken.   

 
Goed meedoen en op tijd je werk inleveren 
We weten dat velen van jullie zich afvragen hoe wij het ‘goed meedoen’, online toetsjes en 
het op tijd en goed inleveren van opdrachten gaan gebruiken voor ‘echte’ beoordelingen die 
invloed hebben op je bevordering. Ook voor de niet-examenklassen zijn wij druk aan het 
nadenken op welke wijze wij dit kunnen vormgeven. Zodra er meer over bekend is, zullen we 
jullie uiteraard op te hoogte stellen.   
 
Vraag hulp als je vastloopt 
Deze tijden vragen veel van ons: we moeten allemaal schakelen zonder dat we weten wat de 
langere termijn ons zal brengen. Dat vergt van docenten een behoorlijke aanpassing in hun 
manier van lesgeven, van leerlingen een enorme flexibiliteit om hun weg te vinden in 



de online wereld van de school en voor je ouders een schone taak om hun kind hier zo goed 
mogelijk bij te begeleiden. En dat terwijl ze daarnaast ongetwijfeld ook nog hun eigen 
werkzaamheden op de een of andere manier moet zien te verrichten. We hebben de 
afgelopen dagen al veel geleerd en zullen ook de komende tijd samen op moeten trekken. 
Uiteraard staan wij tot jullie beschikking als er vragen zijn. Doe dat via de MS Teams chat van 
je klas, de groepsapp of via e-mail. Meneer Mortezavy (moa@vhl.nl) meneer van der Wiel 
(wie@vhl.nl) zijn onze MS Teams experts en helpen je graag. 
 
Met vriendelijke groet namens de schoolleiding, 
 
Pieter Snaterse 
Teamleider havo/vwo  
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