
 

’s-Gravenzande, 25 maart 2020 

 

Betreft: onderwijs op afstand 

 

Beste ouders/verzorgers, 

We zijn op dit moment een kleine week bezig onderwijs op afstand vorm te geven. Er wordt op 

verschillende wijzen en vanuit diverse bronnen materiaal aangeboden. Een deel vindt interactief 

plaats via lesmomenten in Microsoft Teams en Google Classroom. Een ander deel via het delen van 

YouTube-lesmateriaal en persoonlijke filmpjes over diverse vakgerelateerde onderwerpen. Vanuit 

leerlingen en ouders komen momenteel veel vragen over waar en wanneer welke bronnen 

geraadpleegd moeten worden. Daarnaast voelen veel leerlingen de stress toenemen door de grote 

hoeveelheid opdrachten die in Magister worden aangeboden. Om hierin lijn aan te brengen, hebben 

we een aantal afspraken opgesteld.   

 

Dat betekent niet dat we controle uit willen oefenen op het feit dat de leerling van 08:15 tot 16:00 uur 

achter een device aan het werk is. Ook wij ervaren in deze nieuwe situatie dat je eigen dagritme 

vinden, je eigen leerstrategie kunnen toepassen en grip hebben op je eigen energieverdeling van 

groot belang is. Dat daarbij de vrijheid bestaat om een eigen planning te maken en leerlingen en 

ouders kansen zien om als gezin bijvoorbeeld samen te lunchen op dezelfde tijd: daar gaat het 

volgens ons om. We willen dan ook inzetten op een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij u en 

de leerling zowel het leven thuis als gezin op orde kunt hebben als wel dat de leerling bij weet te 

blijven wat schoolwerk betreft. 

 

Wat betekent dat dan voor de komende tijd? Wat kunnen en eisen we wel van uw kind? Met de 

docenten is afgesproken om op de volgende wijze te werken. 

• We trappen op de rem te trappen als het gaat om de hoeveelheid werk dat we aanbieden. Binnen 

de secties wordt bepaald wat noodzakelijk is om te behandelen en wat eventueel facultatief 

aangeboden kan worden.  

• 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. Voor sommige leerlingen kan het volgen van het lesrooster in Magister juist wel prettig zijn 

om zo de structuur in de dag en de week te houden. 

• Communicatie over het vak wordt gedaan via Teams (GHL) of via Google Classroom (SWLN).  

Docenten nemen instructies op zodat filmpjes/instructies/ppt voor de leerling op een willekeurig 

tijdstip te bekijken zijn. 

 

 



 

 

 

• Leerlingen kunnen vragen stellen via de chatfunctie in Teams (GHL) of via Google Classroom 

(SWLN). 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 (GHL) of via Google Classroom (SWLN) 

volgens de docent écht noodzakelijk is, plant de docent van tevoren in Magister een 

‘KLASSIKALE INSTRUCTIELES’ in onder deze noemer. Dit kan wanneer de mentor contact wil 

hebben met de mentorgroep, een vakdocent wil dat leerlingen actief vragen kunnen stellen, etc. 

Uitgangspunt hierbij is dat de docent dit een enkele keer doet. Denk hierbij aan één van de drie 

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

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

afhankelijk van hun visie en mogelijkheden. Dit gebeurt nu al op verschillende manieren vanwege 

de mogelijkheden die bijvoorbeeld de online methodes bieden. 

• Toetsen en cijfers 

Hoe gaan we toetsen of leerlingen op de juiste weg zijn? Hoe gaan we om met cijfers? 

Uitgangspunt is dat we voortdurend proberen te checken of de leerling de juiste route bewandelt. 

Hij/zij blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de eigen studievoortgang. Als het mogelijk is om 

lesstof te toetsen en te beoordelen met een cijfer dan gaan we dat doen! Ook maken we gebruik 

van alternatieven. Natuurlijk kan het voorkomen dat de hulp van ouders ingeschakeld wordt om 

een toets te maken. Het zij zo. Uiteindelijk zal de leerling de lesstof zelf moeten beheersen.  

 

Hoe houden we een vinger aan de pols? 

Zoals ook in de praktische situatie in het klaslokaal vertrouwen we erop dat de leerlingen zich weten 

aan te passen aan de manier van werken die de docent van hen vraagt. U kunt zich voorstellen dat 

het voor alle medewerkers van ISW Gasthuislaan en Sweelincklaan een situatie is waarin geleerd 

wordt, waarin het zoeken is naar de juiste toon en waarin we proberen balans te vinden tussen 

belasting en belastbaarheid. Daarbij mogen u en uw kind uiteraard duidelijke communicatie en heldere 

afspraken van ons verwachten! 

 

Daarnaast vertrouwen we er op dat uw kind zijn eigen planning weet te maken, zich probeert te 

houden aan de gestelde afspraken en actief met zijn leerproces aan de slag gaat. We willen de 

leerling het recht bieden enige mate van vrijheid te nemen.  

 

Intern hebben we afgesproken om onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld te houden. Welke 

leerlingen haken niet aan? Welke leerlingen doen ogenschijnlijk te weinig? Welke leerlingen hebben 

moeite om het overzicht te behouden? Welke leerlingen hebben meer begeleiding nodig? Daarbij 

hebben we een helder pad uitgestippeld waarbij docenten, mentoren, leerjaarcoördinatoren, 

teamleiders en de zorgcoördinator in nauwe samenwerking staan met elkaar.  



 

 

 

Daarbij is het doel niet alleen om te handhaven, maar vooral ook om zicht te blijven houden op de 

leerling en zijn situatie thuis. 

Wij geloven erin dat dit de juiste wijze is, waarbij we met u de verbinding blijven zoeken en houden 

waarbij we elkaar de ruimte blijven geven die voor een ieder van ons prettig is. Samen gaan we verder 

in deze ingewikkelde tijd. We vertrouwen op u en uw kind! 

 

Met vriendelijke groet, 

MT’s ISW Gasthuislaan en ISW Sweelincklaan 


