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Beste ouders en leerlingen,
We zijn aan het einde gekomen van weer een week online werken.
Om jullie een kijkje te geven achter de schermen van het online lesgeven door docenten, en het online les
krijgen door leerlingen werken we aan een speciale editie van de nieuwsbrief.
Deze wordt begin volgende week aan jullie verstuurd.
In deze brief informeren we jullie graag weer over een aantal zaken.
Over veel onderwerpen valt nog niet alles te zeggen, omdat over de periode vanaf 6 april aanstaande
dinsdag weer nieuws wordt verwacht vanuit Den Haag.
Planners en online lessen
In de afgelopen weken is er gewerkt vanuit de planners en is het aantal verzorgde instructiemomenten in
Teams steeds verder toegenomen.
De planners lopen door tot en met 3 april. We willen hier nog eens benadrukken dat het maken van het werk
niet vrijblijvend is. Het werk dat in de planners staat MOET worden afgerond om de studievoortgang te
waarborgen.
Vanaf 6 april gaan we met nieuwe planners werken die dan door zullen lopen tot aan de meivakantie. Op
vrijdag 3 april worden de nieuwe planners per e-mail aan jullie verzonden. Deze keer in word-formaat, zodat
de vorderingen binnen de planner ook online kunnen worden bijgehouden en de hele stapel niet meer hoeft
te worden geprint.
Met het oog op de periode na 6 april, werken wij de komende week aan een aangepast rooster, op basis van
de feedback die we hebben gekregen en de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan.
Binnen dat rooster zullen wij ook anders omgaan met de aanwezigheidsregistratie en zal het gebruik van
Teams een prominentere plek in gaan nemen binnen het online onderwijs.
Voor wat betreft het werken met Teams: Het is beter wanneer er op de computer het programma Teams
wordt gebruikt, in plaats van de website. Veel probleempjes die leerlingen ervaren worden dan opgelost. De
meesten hebben het programma al op de laptop staan. Zo niet, is het gratis te downloaden via
https://teams.microsoft.com/downloads.
Evaluatie
Om een tussenbalans op te kunnen maken over ons onderwijs in de afgelopen weken ontvangen alle
leerlingen per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan een korte vragenlijst.
Je helpt ons erg door deze vragenlijst in te vullen. Bij het vormgeven van het onderwijs in de komende
maanden, kunnen wij daar dan ons voordeel mee doen.
Contactloze dag
Wij hebben besloten om aanstaande vrijdag 3 april een contactloze lesdag in te plannen, die de docenten de
ruimte geeft om (in onderling overleg) verder te bouwen aan het onderwijsprogramma.
Op deze dag kunnen de leerlingen zelfstandig aan het werk om hun planners af te ronden en afgerond werk
in te leveren.
Zoals hierboven al aangegeven, zal na dinsdag meer duidelijk worden over de periode na 6 april. Wij zullen
jullie daarna weer verder informeren.
Hartelijk bedank voor de samenwerking in de afgelopen periode en een goed weekend gewenst!
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