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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Een nieuw bericht over leren op afstand op Het Stormink in de komende weken.
Ons onderwijs en de studieplanners
De studieplanners voor de komende weken krijgen inmiddels vorm. Veel leerlingen en docenten
weten elkaar inmiddels ook al te vinden. Inmiddels zijn we niet alleen de bestaande opdrachten
aan het verdelen over de weken en digitale instructies aan het voorbereiden, maar we denken ook
na over passende opdrachten die aansluiten bij de actualiteit.
Gelukkig hebben we vanuit het Persoonlijk Leren op onze locatie al veel ervaring met het denken
en werken vanuit leerdoelen en het werken met digitale leermiddelen. Dit helpt ons in deze
situatie, merken we. We vertrouwen erop dat ook onze leerlingen daar voordeel van ervaren.
Aanstaande vrijdag versturen de mentoren de gebundelde weekplanners naar hun leerlingen,
voorzien van een toelichting. We zijn ons ervan bewust dat nog niet al onze leerlingen een eigen
laptop hebben en dat dit het contact houden met docenten en mentoren over het werk soms
ingewikkeld kan maken. Net als het schoolwerk zelf soms.
Daarom hebben we ervoor gekozen de planners gebundeld in één bestand aan te leveren, zodat
dit geprint kan worden en op die manier in combinatie met de boeken ook houvast kan bieden bij
het leren. Overleg bij vragen met de mentor.
Ons onderwijs en het rooster vanaf maandag
Vanaf maandag starten de leerlingen met het werken aan de hand van de studieplanners.
Het basisrooster dat de leerling vanaf zaterdag in SOM ziet staan, dient als uitgangspunt voor de
beschikbaarheid van onze docenten voor de leerlingen. De docent is op deze momenten
beschikbaar voor vragen, waarbij wij werken met de platforms Itslearning (al bekend bij leerlingen)
en Microsoft Teams for Education (nog niet altijd bekend bij leerlingen). Een instructie voor het
gebruik van Teams door leerlingen is nog in voorbereiding. Beide platforms kennen in ieder geval
een chatfunctie die het mogelijk maakt om vragen te stellen. Ook kan de docent ervoor kiezen via
video’s vragen te beantwoorden. De manier waarop de docent beschikbaar is verschilt per docent.
Ons onderwijs en toetsing
We toetsen de komende weken niet voor cijfers. We meten wel de voortgang, bijvoorbeeld binnen
de online methodes of door het laten maken van voortgangs- of oefentoetsen.
De rol van de mentor
De mentor is juist ook in deze bijzondere periode het eerst aanspreekpunt voor jullie als ouders en
leerlingen.
Ziek?
Mocht je ziek zijn, meld je dan ziek op de gebruikelijke manier.
We blijven jullie zo goed mogelijk informeren. Helaas is er soms ook sprake ven nepnieuws dat de
ronde doet op de sociale media. Laat je alleen informeren door de communicatie die wij als school
versturen en publiceren via onze websites en eigen kanalen. Bij vragen kun je terecht op onze
website. Als je daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een e-mail sturen via
info.hetstormink@ettyhillesumlyceum.nl.
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