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Onderwijs op De Boerhaave 

Op het moment dat ik dit bericht voor u schrijf, schijnt de zon buiten. Het is 24 graden 
en de temperatuur loopt de komende dagen op tot hoogzomerse waarden, rond 30 
graden. Leerlingen en collega’s van De Boerhaave zijn luchtig gekleed en velen zijn ook 
luchtig van geest, opgewekt. Je zou bijna denken dat alles weer normaal is… 
 
Maar we weten dat dat niet zo is. We zijn nu een paar weken op weg en daarin zien we 
dat er elke week wel leerlingen en/of docenten zijn die om diverse redenen thuis 
moeten blijven. Gelukkig hebben we nog geen gevallen van corona-besmetting gehad 
die gevolgen hebben voor de mensen in de school. Dat is voor een deel te danken aan 
het feit dat wij erg zorgvuldig zijn als iemand laat weten klachten te hebben. Voor een 
deel is dat zeker ook te danken aan het feit dat u als ouder(s) of verzorger(s) diezelfde 
zorgvuldigheid in acht neemt. Dank daarvoor. Alleen samen kunnen we corona de baas 
blijven. 
 
Thuis in quarantaine, wat nu? 
In de afgelopen weken hebben we ervaring opgedaan met allerlei manieren van 
onderwijs verzorgen, in gevallen waarin één of meer leerlingen uit een klas thuis 
moeten blijven, maar niet ziek zijn. We noemen dit hybride onderwijs; een docent geeft 
les aan de klas, maar tegelijkertijd aan de leerlingen die thuis zitten. Onze docenten 
hebben allerlei mogelijkheden uitgeprobeerd; sommige bevallen beter, andere wat 
minder. Inmiddels zijn we zover dat we wat meer duidelijkheid kunnen geven over het 
hybride onderwijs; wat kan de leerling van de school verwachten. Andersom is het ook 
goed om als school duidelijk te maken wat we van de leerlingen verwachten. 

 
Lange termijn 
Twee dingen zijn voor De Boerhaave belangrijk. Ten eerste: in principe moet elke 
afwezige, niet zieke leerling de uitleg die in de les gegeven wordt kunnen volgen.  
Ten tweede: de werkwijze moet voor de docent haalbaar zijn; tegelijkertijd leerlingen in 
de klas en leerlingen thuis lesgeven vraagt nogal wat van docenten.  
Daarom hebben we besloten in elk lokaal een webcamera te installeren. Dankzij deze 
camera kan de thuis-leerling in elk geval de uitleg die een docent voor het bord geeft 
volgen. Of de camera ook op andere momenten in de les gebruikt wordt, wordt bepaald 
door de docent. Dat is afhankelijk van de aard van de les. De leerling kan de rest van 
de les in elk geval via Teams volgen of kan opdrachten op It’s Learning vinden. 
Huiswerk staat in SOM.  



Elke docent maakt met elke thuis-leerling in elk geval tijdens de les één keer contact. 
Dat kan ook vaker zijn. We verwachten van de leerlingen dat zij de hele les actief bij de 
les betrokken zijn, tenzij de docent aangeeft dat de verbinding beëindigd mag worden. 
We vinden het erg belangrijk het contact met de leerlingen zoveel mogelijk te 
onderhouden, met name als ze thuis werken. Ik verzoek u dan ook erop toe te zien dat 
uw zoon of dochter elke les ‘aanwezig’ is. 
Vanwege de veiligheid voor leerlingen en docenten wijs ik er (misschien overbodig) op 
dat het opnemen en delen van de onlinelessen niet toegestaan is. Ook op het gebied 
van privacy willen we zorgvuldig zijn. 
 
Korte termijn 
We gaan werken met webcams in de klas. Op dit moment zijn de camera’s er echter 
nog niet. Dat betekent dat elke docent zelf nog een aantal dagen een geschikte manier 
toepast om te zorgen dat de leerlingen bij kunnen blijven.  
Docenten maken in elk geval elke les verbinding met Teams; dat hebben we wekenlang 
gedaan in het voorjaar, dus dat zal ook nu wel weer goed gaan. Een leerling die niet-
ziek-thuis is en zich niet meldt in Teams is afwezig en wordt als zodanig geregistreerd. 
Net als vóór de zomervakantie. 
 
We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen in het gebruikelijke ritme van 
de lessen blijven en dat er elke lesdag ook even tijd is voor persoonlijk contact. Dat is 
veel extra werk voor de docenten, maar erg belangrijk voor onze leeftijdsgroep 
leerlingen. 
 
Geluidsoverlast lokalen rondom Atrium 
Docenten en leerlingen die les hebben in de lokalen rond het Atrium geven aan veel last 
te hebben van lawaai vanuit het Atrium. Daarom willen we met de leerlingen afspreken 
dat zij niet meer in het Atrium verblijven bij tussenuren. Er zullen een paar extra 
picknick-tafels in de gang tussen de gymzalen en het EP geplaatst worden. De 
verwachting is dat het geluid van daaruit minder storend zal zijn in de lokalen. Verder 
mogen leerlingen in tussenuren ook naar het Studiecentrum of naar buiten. De regel is: 
bij tussenuren ben je niet in het Atrium. We zien dit een paar weken aan en evalueren 
dan weer. 
 
Ventileren 
Als het weer wat minder wordt, zal het permanent ventileren van de lokalen misschien 
niet meer mogelijk zijn vanwege tocht en kou. Zodra dat zo is gaan de ramen in het 
lokaal dicht. De deur blijft open en de ramen op de gangen ook. In het uiterste geval 
kan de standaard worden dat leerlingen hun jas meenemen naar het lokaal en die 
zonodig aantrekken. 
Tussen de lessen door worden de ramen van het lokaal weer volledig opengezet. Er 
wordt dan maximaal geventileerd. Docenten en leerlingen kunnen per situatie bepalen 
op welk moment in de volgende les de lokaalramen weer dicht gaan. 
 
Pauzeren 
Op dit moment brengt telkens één leerjaar de pauze buiten door. Dat blijft zo, ook als 
het kouder wordt. Leerlingen kunnen zich kleden op de kou. Bij harde regen wordt het 
mogelijk gemaakt om te pauzeren onder de grote partytent, die op het plein naast de 
personeelskamer opgebouwd zal worden. Daarnaast worden ook de gangen van de 
eerste en tweede verdieping opgesteld voor leerlingen.  



Leerlingen pauzeren niet in het Studiecentrum; zoals eerder gezegd kunnen zij daar 
alleen terecht tijdens tussenuren. 
 
Docent thuis maar niet ziek 
Een docent die thuiszit maar niet ziek is, verzorgt de lessen zoveel mogelijk via Teams. 
De begeleiding (vooral toezicht) van de leerlingen die op school in een lokaal zitten, 
wordt verzorgd door een S-uur-collega. Het is belangrijk dat leerlingen daarom altijd 
‘oortjes’ bij zich hebben zodat ze de les ongestoord kunnen volgen en zonder de andere 
leerlingen in de klas te storen. Het is denkbaar dat we binnenkort niet voldoende 
collega’s beschikbaar hebben om dit toezicht in de klas te verzorgen. We zijn inmiddels 
op zoek naar mogelijkheden om andere mensen daarvoor in te zetten, maar dat is niet 
eenvoudig. Misschien is het zo dat u zichzelf wel ziet in de rol van toezichthouder, 
terwijl een klas via Teams les heeft van een docent die thuis moet blijven. Of terwijl de 
klas zelfstandig aan het werk is. Als u dat een leuke manier lijkt om een steentje bij te 
dragen, stuurt u mij dan een berichtje. Dat kan via de mail: 
m.vellener@ettyhillesumlyceum.nl. 
 
Net als altijd sta ik open voor elke suggestie die tot verdere verbetering van onze 
aanpak leidt. U kunt daarvoor hetzelfde mailadres gebruiken. Als er suggesties zijn die 
alleen over uw kind of over de klas van uw kind gaan, kunt u beter de mentor 
benaderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Menny Vellener 
Directeur De Boerhaave. 
 
 
 
 

Agenda komende weken 

 

 

16-09-2020 Ouderavond: 1A,1B,1C,1D                                                    

17-09-2020 Ouderavond: 1HXL,1EA,1EGA,1Ga                                                                                                                                                                                                               

18-09-2020 Deadline aanmelding mentorspreekavond 

23-09-2020 Theater lj2 

28-09-2020 Mentorspreekavond  

29-09-2020 Klankbordgroepen lj1, 2, 3 

01-10-2020 Mentorspreekavond 

12-10-2020 t/m 23-10-2020 Herfstvakantie 

02-11-2020 Roostervrije ontwikkeldag, lln geen les, wel beschikbaar 

04-11-2020 t/m 11-11-2020 Toetsweek 1 
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