Aan ouder(s), verzorger(s) en leerlingen

Datum: 8 september 2020
Betreft: Les op afstand
Beste leerlingen en ouders,
Het schooljaar is inmiddels enkele weken oud. Steeds meer leerlingen blijven vanwege gezondheidsklachten thuis. Dat betekent dat ouders en leerlingen de richtlijnen van het RIVM serieus nemen.
Gelukkig. We merken ook dat de zorg om achterstanden op te lopen groeit, en dus bereiken ons ook
veel vragen over de mogelijkheid om vanuit thuis de lessen te kunnen volgen. In deze brief geven we
aan hoe we dat met ingang van a.s. maandag 14 september hebben geregeld. Voor andere vragen
verwijzen wij jullie naar onze website. Klik hier om de FAQ te openen. Daar zijn alle veelgestelde vragen
en antwoorden verzameld.
De leerling volgt de les vanuit thuis
In de periode voor de zomervakantie hebben docenten gedurende een aantal weken tegelijkertijd
lesgegeven aan leerlingen thuis en leerlingen in de klas. We noemden dat het “hybride lesgeven.”
Leerlingen moesten toen nog 1,5 meter afstand innemen tot elkaar. Het gevolg was dat een derde van
de leerlingen aanwezig was in het lokaal, de rest van de leerlingen volgde de les vanuit thuis. De situatie
van nu is anders. In principe zijn alle leerlingen in het lokaal. Dat betekent dat een docent lesgeeft aan
een volle klas. Dat betekent dat een docent zijn aandacht richt op de leerlingen in het lokaal, en niet
of minder in de gelegenheid is om in interactie te gaan met de leerling die vanuit thuis de les volgt. De
leerling die vanaf thuis de les volgt, kan meekijken en mee luisteren. We hebben voor iedere docent
een headset aangeschaft, zodat leerlingen vanuit thuis een goed geluid hebben. Daar waren voor de
zomervakantie klachten over.
Afspraken
- We werken met Google Meet. De Meet wordt opgestart vanuit de Classroom van de lesgroep/
cluster/klas. Daar staat voor elke lesgroep/klas/cluster een permanente link die door de leerling
moet worden aangeklikt.
- De leerling meldt aan de docent per mail dat hij/zij de les volgt vanuit thuis. Voor de duidelijkheid:
het initiatief ligt bij de leerling, niet bij de docent.
- De leerling meldt tegelijkertijd (per mail of via Google Chat) ook aan een medeleerling van dezelfde
lesgroep/klas/cluster dat hij/zij de les vanuit thuis volgt.
- De docent meldt zich in de Meet. De leerling kan vervolgens vanuit thuis de les volgen.
- De docent geeft aan of en wanneer er mogelijkheid is voor de leerling om een vraag te stellen. Dat
kan tijdens de les zijn, maar ook via de mail.

Als de leerling de lessen vanaf thuis volgt, dan gelden de volgende gedragsverwachtingen
- Ik ben bij elke les die online aangeboden wordt, aanwezig. (aanwezigheid word genoteerd in
Magister)
- Op verzoek van de docent ben ik zichtbaar tijdens de les (camera ingeschakeld).
- Ik kom op tijd en voorbereid in de (digitale) les.
- Ik ga respectvol om met mijn klasgenoten en de docent.
- Ik heb mijn microfoon uitgeschakeld tenzij de docent toestemming geeft deze aan te zetten.
Hartelijke groet,
Hanneke Arpots,
rector

