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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen onderbouw 

 

  

datum:  5 februari 2021 

ons kenmerk:  O.045 LBK-VND 

onderwerp: Stand van zaken online onderwijs 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
  
De Corona maatregelen voor het onderwijs worden nog tot eind februari gecontinueerd. 

Dit betekent dat het Online lesgeven op dezelfde wijze doorgaat (uitgezonderd de 

examenleerlingen en de praktijklessen bij de beroepsprofielen en examenklassen). 

Hoewel we als school proberen om het onderwijs in goede banen te leiden, zicht te 

houden op alle leerlingen en goed digitaal contact te houden, zijn er wel zorgen. Want 

hoe gaat het nu echt met de leerlingen? 
  
Om meer informatie te krijgen van u en uw zoon/dochter/pupil met betrekking tot ons 

digitale onderwijs worden er enquêtes uitgezet vanuit school. Hiermee willen we een nog 

beter beeld krijgen van het gegeven onderwijs op dit moment. Volgende week ontvangt 

u via de mail een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen. Ook vragen uw 

zoon/dochter/pupil een enquête in te vullen over ons digitale onderwijs tot nu toe. 
De uitkomsten van deze enquêtes kunnen ons helpen om verbeteringen toe te passen, 

zodat de leerlingen in de gegeven omstandigheden goed onderwijs kunnen blijven 

krijgen. 
  
Tot op heden zien we gelukkig dat de opkomst bij de online lessen gewoon goed is. 

Leerlingen doen over het algemeen naar behoren mee en zijn inmiddels gewend om 

digitaal onderwijs krijgen. Ook online toetsen worden netjes en binnen de tijd gemaakt 

door de leerlingen. Dit is een groot compliment voor de leerlingen en geeft aan dat ze 

verantwoordelijkheid nemen. 
  
Wel blijven de volgende aandachtspunten voor de leerlingen belangrijk: 

• Zet de camera op je device aan, zodat er toch een vorm van ’fysiek’ contact op 

afstand is. 
• Gebruik je “Checklist” goed. De Checklist is de kern en het basisdocument voor de 

leerstof. 
• Maak de vakken waar je die dag les in hebt. 
• Lever je werk op de juiste plaats op tijd in. 
• Maak voor jezelf een dagschema met voldoende afwisseling en zorg daarin voor 

‘Beweegmomenten’. 
• Heb je vragen, weet je het niet precies, stel deze dan aan je mentorcoach 

(domme vragen bestaan niet!) 
• Zorg dat ‘meldingen aan’ in MS Teams aan staat. (Op de app in teams> links 

bovenin – op de streepjes> meldingen aan). 
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Voor u ouder(s), verzorger(s) de volgende aandachtspunten: 
• Een dagritme voor de leerling is juist nu erg belangrijk: Voldoende bewegen, 

gezond en regelmatig eten, voldoende rust en afwisseling op de dag. 
• Magister is leidend m.b.t. de checklist, het rooster en allerlei informatie.  
• Bij vragen, opmerkingen, kunt u altijd contact opnemen met de mentorcoach. 
• Wij zien uw kind alleen op afstand. Wij willen u daarom vragen ook een vinger 

aan de pols te houden wat het schoolwerk betreft.  

• Goed bereikbaar zijn van beide kanten is momenteel erg belangrijk, zodat we 

zaken snel onderling kunnen afstemmen. 
  
Verder zien we bij leerlingen duidelijke verschillen. Om het ontwikkelniveau op peil te 

houden, zal het accent daarom nog meer op maatwerk onderwijs komen te liggen. Dit is 

om met name leerlingen te ondersteunen die op achterstand dreigen te raken. De 

mentorcoach gaat dit oppakken en zal dit, indien gewenst, met u opnemen. 
  
 

Met vriendelijke groet, 
  
De schoolleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


