
Beste leerlingen, 

Een week geleden liepen we allemaal nog gewoon rond op school. Deze week zaten jullie thuis en 

vanaf woensdag hebben jullie ‘lessen op afstand’ gevolgd. Dat was even wennen. En niet alleen voor 

jullie. Ook voor de docenten. Sommige lessen gaan nog wat moeizaam, andere lessen gaan al 

helemaal top. En natuurlijk hebben zowel de leerlingen als de docenten even moeten nadenken over 

hoe dat dan precies moet, thuis werken. Waar in huis ga ik zitten met mijn laptop? Ga ik last krijgen 

van mijn lawaaierige huisgenoten? Of van de huisdieren?  

Ervaringen van de eerste drie dagen 

-Er waren technische opstart-problemen. ItsLearning was soms irritant langzaam, Teams werkte nog 

niet overal even goed.  

-Werken met Teams is leuk, maar je moet wel een paar dingen door hebben (bv. microfoon en 

camera uit en alleen aandoen als je iets wilt zeggen). 

-Veruit het grootste deel van de leerlingen houdt zich aan het rooster; de meeste zijn ‘digitaal actief’ 

tijdens de les die op dat moment op het rooster staat. Maar nog niet alle leerlingen.  

-Er zijn leerlingen die zelf Teams-groepen aanmaken en een docent eraan toevoegen. Dat is de 

verkeerde volgorde en leidt tot verwarring.  

-Er is onduidelijkheid over de toetsen. Tellen die nu mee of niet? 

-Leerlingen uit klas 3 hebben vragen over de profielkeuze. 

-Leerlingen, ouders en docenten zijn heel positief, ondanks technische problemen en hier en daar 

onduidelijkheid.  

Tevreden 

Al met al zijn we heel erg tevreden over hoe het gaat. Ja, er gaan nog dingen mis. Maar gezien de 

korte periode van voorbereiding, hebben we al veel bereikt. We zijn ook erg blij met jullie inzet. Bijna 

iedereen doet mee en is positief. Dat vinden we fijn om te merken. We weten ook dat jullie vrienden 

en vriendinnen missen. Je hebt wel contact met ze, maar dat is nu toch anders. En over de inzet van 

de docenten zijn we ook heel tevreden. Die hebben hun stinkende best gedaan deze week.  De 

corona-situatie is heel vervelend. Dat beseffen we ons maar al te goed. Maar we proberen er met 

ons allen het beste van te maken. Daar heb ik heel veel respect voor.  

Toetsen 

We merken dat er nog een beetje onduidelijkheid is over de toetsen. De toetsen die gegeven worden 

maak je zo goed mogelijk. Ze zijn bedoeld om jezelf en de docent te laten zien of je de stof beheerst 

of nog niet. Je krijgt er soms een cijfer voor en soms ook niet. Het resultaat (het cijfer) telt NIET mee 

voor het rapport.  

Volgende week 

Nu de eerste gewenning achter de rug is, kijken we naar volgende week. We hebben een helder doel: 

Iedereen doet mee, we gaan voor 100 procent deelname! De volgende afspraken gelden: 

• Je volgt de lessen volgens het rooster dat in Zermelo staat. Aan het begin van de les zit je 

klaar. 



• Je wacht tot de docent jou uitnodigt voor de les via Teams. Het initiatief ligt bij de docent, 

niet bij leerlingen. Zet je microfoon en camera uit! 

• Als iedereen zich heeft aangemeld weet de docent dat je aanwezig bent. Ben je niet 

aanwezig, dan wordt jouw afwezigheid geregistreerd. De teamleiders houden de 

aanwezigheid in de gaten en nemen contact op met de ouders als dat nodig is.  

• Als de docent niet in beeld is, laat hij via de chatfunctie weten hoe hij wil dat jullie laten 

weten dat jullie er zijn. (Bv even melden via de chat. Of als je een testje moet doen kan ook 

gezien worden of iedereen meedoet).  

• Al het huiswerk staat op SOM. 

• Op de profielkeuze van de leerlingen van leerjaar 3 komen we later terug.  

De mentor is er natuurlijk voor je. Weet dat je daar altijd terecht kunt! 

Maandag gaan we verder. Ondanks het feit dat het een bijzondere periode is, hopen we dat je een 

fijn weekend hebt.  

Succes volgende week! 

 

Namens de schoolleiding, 

H.H.J. Vellener, 

Directeur De Boerhaave. 


