
 

 

Betreft Richtlijnen afstandsonderwijs leerlingen  

Breda  17 december 2020 

 

Beste heer, mevrouw, 

 

Vanaf 4 januari zullen we starten met afstandsonderwijs. Dit betekent dat de lessen 

online worden verzorgd middels streaminglessen. Een uitdagende tijd voor zowel 

leerlingen als docenten.  

Om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de online lessen is het belangrijk dat 

leerlingen op tijd aanwezig zijn in Google Meet en een prettige werkplek hebben. Voor 

het ritme is het goed om de dag zoals normaal op te starten; douchen, ontbijten, 

haren kammen en vervolgens de computer aan. Dit zorgt voor een goede start en 

actieve werkhouding.  

Om de lessen zo goed mogelijk vorm te geven moet de camera van de leerlingen 

iedere les aan staan. Op die manier hebben de leerlingen het gevoel van samenzijn en 

werkt het voor de docent prettig omdat hij of zij de leerlingen kan zien. Tegelijkertijd 

is het noodzakelijk om de aanwezigheid van de leerlingen te controleren en registeren. 

Leerlingen die tijdens de online lessen de camera niet aan hebben staan zullen uit de 

online les gezet worden. Het is dus van belang dat de leerling een device heeft waarop 

de camera en microfoon het doen, voor gebruik van een leen-Chromebook heeft u op 

15 december een bericht ontvangen. Uiteraard kan een leerling bij aanvang van de les 

in de chat aangeven wanneer hij of zij een plotseling probleem heeft met de laptop, 

het is dan tevens de bedoeling dat ouders dit doorgeven aan school. Wanneer de 

leerling niet aanwezig is of uit de online les wordt gezet zal er contact met u 

opgenomen worden door de mentor.  

We werken tijdens de schoolsluiting met een verkort lesrooster. Iedere les duurt 35 

minuten, we verwachten dat leerlingen de volledige les aanwezig zijn, de achtergrond 

rustig en de microfoon uit. De link naar de les vinden de leerlingen altijd via de 

Magister huiswerkagenda.  

Leerlingen kunnen vragen stellen via de chat of door digitaal hun hand op te steken in 

google meet. De docenten geven huiswerk op uit de boeken die de leerlingen thuis 

hebben of door opdrachten klaar te zetten in Magister of Google. De leerlingen zorgen 

dat het huiswerk voor de eerstvolgende les gemaakt is.  

Aan de ouder(s)/verzorger(s)  

van de Campusscholen 

 



 

We zien dat veel leerlingen het weer spannend vinden om online aan de slag te 

moeten. Door samen onze schouders eronder te zetten kunnen we deze twee weken 

goed overbruggen. Als de leerlingen de online lessen geconcentreerd en actief volgen 

kunnen we, wanneer de scholen weer fysiek open gaan, de draad weer oppakken en 

verder gaan met de lesstof. Neem bij zorgen altijd contact op met de mentor om het te 

delen en bespreken. 

 


