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Corona-bericht leerlingen De Boerhaave 
 
 
Deventer, 26 maart 2020 
 
 
Beste leerlingen, 
 
De lessen zijn nu in volle gang. Thuis, achter je laptop, met de huisgenoten en 
huisdieren in de buurt. Gelukkig horen we van docenten, van ouders en ook van 
leerlingen hoe het gaat. Jullie doen het geweldig. Echt geweldig. Ja, soms gaat er 
technisch iets mis. Soms is niet helemaal helder wat er gedaan moet worden. Maar 
jullie zijn serieus aan het werk en houden de moed erin. Top! 
‘Onderwijs op afstand’ kan alleen slagen als we een paar afspraken met elkaar 
naleven. We zetten ze even op een rijtje:  

1. Je volgt de lessen zoals ze in Zermelo staan en je zit aan het begin van de les 
klaar. Je wacht tot de docent de ‘vergadering’ opent in Teams. Microfoon en 
camera staan uit. Ga niet de microfoon of camera van een ander 
uitzetten/dempen!  

2. De docent zal per les de absenten registreren. Zij of hij zal laten weten hoe 
dat gaat.  

3. De docent bepaalt of je de hele les aanwezig blijft in Teams of dat je Teams 
kunt verlaten. Als je zelf Teams verlaat, weet de docent niet waar je bent en 
beschouwt jou als afwezig.  

4. Uit een aantal klassen is het geluid gekomen dat de hoeveelheid huiswerk 
groot is. Het is voor docenten moeilijker dan normaal om dat in de gaten te 
houden. Laat het aan jouw mentor weten als je vindt dat het huiswerk te veel 
wordt.  

5. De projectdag van Havo XL en Ecolyceum gaan in principe gewoon door. Het 
is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of dat altijd lukt. Want 
samenwerken gaat een beetje moeilijk als jouw klasgenoten thuis achter de 
computer zitten. De docent houdt je op de hoogte van wat wel en wat niet 
doorgaat.  

6. We horen ook dat je soms in de pauzes nog aan het werk bent. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. Je hebt een pauze nodig om even iets te eten of 
drinken en om even iets anders te doen. De docenten gaan hier meer 
rekening mee houden. 

7. Volgende week horen we wat er na 6 april gaat gebeuren. Gaan de scholen 
weer open of blijven ze langer dicht? We zijn nu al aan het nadenken over hoe 
het met de toetsen moet. En hoe zit het nu precies met de overgang van klas 
1 naar 2, van 2 naar 3 en van 3 naar Het Vlier? Als we weten hoe het na 6 
april gaat, gaan we jullie en jullie ouders hierover informeren.  
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8. De mentoren proberen contact met jullie te houden. Hoe gaat het met je, lukt 
het allemaal of zijn er andere dingen waar je mee zit? Want het is best heftig 
allemaal. Zoek vooral contact met de mentor. Als die niet beschikbaar is, dan 
is er altijd nog de teamleider.  
 

Tot zover. Succes! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.H.J. Vellener,  
directeur De Boerhaave 
 


