
 

’s-Gravenzande, 25 maart 2020 

Betreft: Onderwijs op afstand 

Beste leerlingen, 

We zijn nu ruim een week bezig met onderwijs op afstand. Waarschijnlijk ben ook jij op zoek naar hoe 

je in de thuissituatie het beste om kunt gaan met je tijd, de lessen en je huiswerk. Omdat er veel 

vragen zijn van leerlingen, maar ook van docenten over de digitale lessen hebben we een aantal 

afspraken hieronder op een rijtje gezet. 

• Studiewijzers en opdrachten worden via Magister gecommuniceerd. Aanpassingen, nieuwe 

toevoegingen of tussentijdse huiswerktaken worden ingevoerd via de knop ‘huiswerk’ zoals 

de leerlingen gewend zijn. 

• We verplichten de leerlingen niet om ‘aanwezig’ te zijn tijdens alle uren die in hun 

lessentabel staan. 

• Communicatie over het vak wordt gedaan via Teams. Docenten nemen instructies op zodat 

filmpjes/instructies/ppt/SmartBoard-lessen voor de leerling op een willekeurig tijdstip te 

bekijken zijn. 

• Leerlingen kunnen vragen stellen via de chatfunctie in Teams. De docent antwoordt op een 

moment dat voor hem of haar prettig is, waarbij uitgangspunt is dat de docent binnen 24 uur 

antwoord geeft op de vraag. 

• Indien aanwezigheid van de hele groep via Teams volgens de docent écht noodzakelijk is, 

plant de docent van tevoren een ‘KLASSIKALE INSTRUCTIELES’ in. Dit wordt van tevoren 

medegedeeld in magister onder de noemer “KLASSIKALE INSTRUCTIELES”. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn omdat de mentor contact wil hebben met zijn mentorgroep, omdat een 

vakdocent wil dat leerlingen actief vragen kunnen stellen tijdens de uitleg, etc. Uitgangspunt 

hierbij is: De docent zal dit een enkele keer doen. Denk hierbij aan één van de drie lessen in 

een week bij een drie-uursvak,  één keer in de twee weken bij een één-uursvak, etc.  

• De wijze waarop docenten opdrachten laten inleveren wordt door de vaksecties bepaald, 

afhankelijk van hun voorkeuren en mogelijkheden. Dit gebeurt nu al op verschillende 

manieren vanwege de mogelijkheden die bijvoorbeeld de online methodes bieden. 

 

Heb je vragen? Bespreek ze thuis met je ouders, met een klasgenoot of vraag of de docent of de 

mentor je even helpt. Veel succes allemaal! 
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