
   

 

 

 

Oldenzaal, 3 april 2020 

 

Betreft: afspraken over onderwijs op afstand 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

Inmiddels hebben we ruim twee weken lesgegeven met behulp van SOMtoday en Teams for 

Education (TfE). Het is goed om te zien dat de meeste docenten hun weg hebben gevonden in het 

aanbieden van online lessen en het uitzetten van huiswerkopdrachten. Ook de leerlingen raken 

enigszins gewend aan deze wijze van leren. Door het overheidsbesluit van 31 maart jl. zijn we de 

komende periode nog aangewezen op deze manier van onderwijs geven. In deze brief vertellen we 

over de afspraken over onderwijs op afstand bij TCC.  

 

TCC-brede aanpak voor onderwijs op afstand 

De afspraken over onderwijs op afstand gelden zoveel mogelijk TCC-breed. De input komt van 

landelijke bronnen, leerlingen, ouders en medewerkers. Binnen onze organisatie laten we ons 

adviseren door het platform Onderwijs en ICT en door de ICT-coaches. Bij elkaar levert dit de 

afspraken op, die verderop in de brief beschreven staan. 

 

Vraag hulp waar nodig – we doen het samen 

We verwachten dat iedereen - docenten, leerlingen en ouders - zich zoveel mogelijk houdt aan 

deze afspraken, zodat online werken voor iedereen zo soepel mogelijk verloopt. We zijn ons ervan 

bewust dat deze manier van lesgeven voor iedereen nieuw is. Geef het zo snel mogelijk aan als iets 

niet lukt of als er hulp nodig is! Samen kunnen we het tot een succes maken en we helpen graag. 

 

Bestaande lesrooster als basis, flexibele invulling 

We beseffen dat voor zowel leerlingen als docenten het onmogelijk is om online voluit beschikbaar 

te zijn. Online leren en werken is anders dan het reguliere lesgeven, het vraagt dan ook om een 

andere aanpak. Het bestaande lesrooster vormt de basis, maar daar gaan we flexibel mee om. 

Docenten maken keuzes over de invulling van lessen en ze communiceren daarover met leerlingen. 

 

Afspraken voor onderwijs op afstand 

• SOMtoday is en blijft leidend. De docent vermeldt in SOMtoday wat van de leerlingen verwacht 

wordt, zoals: 

o Huiswerk; 

o Een duidelijke invulling van dat lesuur. Geeft de docent een deel van de les een online 

instructie? Moeten leerlingen een video bekijken? Is de docent per chat beschikbaar? 

Moeten leerlingen aan de weekopdracht werken? Moeten ze aanwezig zijn via TfE? 

Leerlingen krijgen daar duidelijkheid over via communicatie met hun docent; 

• TfE is het tweede digitale platform dat we gebruiken naast SOMtoday. We zetten daar als TCC 

vol op in. Andere applicaties en platforms zoals Learnbeat, Lesson-Up en de digitale 

leeromgevingen van de methodes en leerboeken blijven ook in gebruik; 

• De docent plant wekelijks minimaal één online contactmoment met de leerlingen. Als dit niet 

haalbaar is voor de docent om welke reden dan ook, dan wordt naar een oplossing gezocht in 

de school. We hebben de docenten gevraagd in dergelijke gevallen helder te communiceren en 

duidelijk, concreet en transparant te zijn over datgene wat wel en niet verwacht wordt of lukt; 

• Naast de vermelding in SOMtoday worden de online lessen via TfE in de agenda van Teams 

gezet. Dit helpt leerlingen bij het krijgen en houden van overzicht. 



 

 

Rooster en planning voor klas 1 tot met 3 
Het nieuwe lesrooster voor onderwijs op afstand is zo goed als klaar. Voor klas 1, 2 en 3 worden er 
van het tweede tot en met het zesde lesuur drie of vier lessen per klas ingepland. Alle vakken komen 
aan bod en alle leerlingen nemen deel aan deze lessen. Het lesrooster wordt per week op Zermelo 
geplaatst en wordt gekoppeld aan SOMtoday. De lessen worden gegeven in Teams for Education.  

Gedeelde verantwoordelijkheid voor aanwezigheid en huiswerk 

Als school doen we ons best leerlingen ‘bij de les te houden’. We ontmoeten de leerlingen niet 

fysiek, daarom ligt er ook een nadrukkelijke opdracht voor thuis. De gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ligt in deze bijzondere periode bij de aanwezigheid in digitale lessen, huiswerk 

maken en opdrachten inleveren. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen 

doorgaan met leren en ontwikkelen. 

 

Wat wordt in SOMtoday gemeld? 

• Leerlingen die niet aanwezig zijn bij de online instructieles worden door de docent op afwezig 

gezet in SOMtoday. Dit geldt niet voor lessen waar leerlingen vragen kunnen stellen of wanneer 

de docent via de chat beschikbaar is. 

• De leerlingenbalie verzorgt wekelijks een overzicht van leerlingen die veel afwezig zijn dan wel 

het huiswerk niet hebben gemaakt. Dit overzicht ontvangt de mentor. Zij ondernemen actie als 

dat nodig is. 

• Heeft een leerling zijn huiswerk niet af of niet ingeleverd dan wordt dit in SOMtoday genoteerd. 

 

Andere toetsvormen  

Digitaal toetsen voor een cijfer dat meetelt is op dit moment nog niet mogelijk. We zetten daarom 

zoveel mogelijk in op alternatieve toetsvormen. Je kunt denken aan vormen van toetsing waarbij 

een leerling zelf kan zien hoever hij is met een onderwerp (formatieve toetsing) en aan 

steekproeven via digitale platforms. Mondelinge toetsing via Teams, toetsen met open boek en 

werkstukken kan natuurlijk ook. Als we het zo aanpakken dan kunnen de docenten zich een goed 

beeld (blijven) vormen van de ontwikkeling van de leerlingen.  

 

Nog geen mededelingen over de overgangsnormen 

We denken nog na over de wijze waarop de overgang voor dit schooljaar ingericht wordt en we 

verwachten daarvoor ook nog richtlijnen en tips vanuit de overheid. Informatie volgt daarom op 

een later moment. 
 

Mogelijkheden voor ondersteuning 

Er zijn online veel tips te vinden voor ondersteuning bij thuisonderwijs, kijk eens op de website van 

Kennisnet. Blijf ook in contact met de mentor als het bijvoorbeeld thuis niet lekker loopt. Via de 

mentor kan ook het ondersteuningsteam ingezet worden als dat nodig blijkt te zijn. 
 

Vragen? 

Met deze brief hopen we heldere informatie gegeven te hebben over onderwijs op afstand. Zijn er 

nog vragen over de inhoud van deze brief? Stel deze dan via info@twentscarmelcollege.nl of neem 

contact op met de mentor. 

 

Voor technische vragen over bijvoorbeeld software of problemen met de verbinding is de ICT 

Helpdesk telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 488 41 00.   

 

Met vriendelijke groet, 

Directieraad TCC en de schoolleidingen van de locaties 

https://ouders.lesopafstand.nl/
https://ouders.lesopafstand.nl/
mailto:info@twentscarmelcollege.nl

