
   

 

 

 

 

Oldenzaal, 11 september 2020 

 

Betreft: onderwijs op afstand in het huidige schooljaar 

 

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

 

Aan het begin van de coronacrisis werden we gedwongen om sneller dan gepland onderwijs op 

afstand te geven. Toen zijn er allerlei noodoplossingen getroffen om het onderwijs zo goed 

mogelijk door te laten gaan. Inmiddels zijn we in het nieuwe schooljaar aanbeland. De 

coronamaatregelen zijn gewijzigd en zowel leerlingen als docenten werken soms vanuit huis. 

Daardoor krijgen we te maken met nieuwe situaties op het gebied van lesgeven. In deze brief 

vertellen we graag hoe dat zit. 

 

Welke situaties zijn er? 

Praktijklessen 

Bij de praktijkvakken kijken we ter plekke naar mogelijke oplossingen om de lessen zo goed 

mogelijk door te laten gaan. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. 

 

Theorielessen 

Bij theorielessen kan er sprake zijn van twee mogelijke situaties: de leerling is thuis of de docent is 

thuis. In beide gevallen zijn de klassen volgens rooster aanwezig op school, ook in tussenuren. 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen de les vanuit huis volgen. Dat kan bijvoorbeeld als 

de GGD adviseert om thuis te blijven, of als dit overlegd is met de receptie van school. In deze 

situaties geldt het volgende: 

 

• De leerling is thuis 

o Leerlingen die niet ziek zijn volgen de les via Teams for Education (TfE) of werken aan 

vervangende opdrachten; 

o Deze docent zet de les in TfE klaar; 

o Leerlingen volgen de instructie/werkvormen/verwerking via hun eigen laptop of tablet in 

TfE. 

o De docent plant de les in de digitale agenda’s van de leerlingen in Teams for Education; 

o De docent zet huiswerk en (week)opdrachten in Somtoday; 

 

• De docent geeft les vanuit huis 

o Klassen zijn aanwezig op school en volgen de lessen volgens rooster; 

o De docent plant de les in de digitale agenda’s van de leerlingen in Teams for Education; 

o Leerlingen die thuis zijn, en niet ziek zijn, volgen les via TfE of krijgen vervangende 

opdrachten; 

o De docent zet huiswerk en (week)opdrachten in Somtoday; 

o Op school helpt een toezichthouder de leerlingen met het volgen van de les en het 

toepassen van maatregelen zoals handen desinfecteren en tafels schoonmaken. Het kan 

voorkomen dat er niet altijd een toezichthouder beschikbaar is. Dit kán zorgen voor meer 

lesuitval dan gebruikelijk. 

o Het gebruik van oordopjes in de les is verplicht. Wij vragen leerlingen om hun eigen, 

werkende oordopjes te gebruiken. Als een leerling zelf echt geen oordopjes heeft, zorgt 

school voor oordopjes. 

 

  



 

 

Wat verwachten wij van onze leerlingen? 

Op onze website staat voor beide situaties een overzicht van de verwachtingen die wij hebben van 

onze leerlingen. We raden aan om deze goed te bekijken. Om zo goed mogelijk onderwijs te 

kunnen blijven geven en volgen verwachten we dat iedereen zich daarnaast aan de afspraken 

houdt die normaal gesproken ook gelden. Online lessen opnemen is niet toegestaan.  

 

Aanwezigheidsplicht 

We benadrukken dat leerlingen aanwezig moeten zijn volgens de Leerplichtwet. Een leerling die 

onderwijs op afstand volgt door thuisquarantaine geldt als aanwezig in de les. Als een leerling thuis 

onderwijs volgt moet dit gemeld worden via de normale ziekmeldprocedure (zie verderop in deze 

brief). Absentie wordt bijgehouden. Bij herhaaldelijke, ongeoorloofde of niet gemelde absentie 

wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

 

Helpt u mee om ons afstandsonderwijs te verbeteren? 

We zijn hard aan het werk om het onderwijs op afstand goed te regelen. Leerlingen moeten zo 

goed mogelijk de lessen en het onderwijs kunnen volgen, offline of online. Het moet daarbij 

eigenlijk niet uitmaken of een leerling thuis onderwijs volgt of als een docent lesgeeft vanuit huis. 

We zijn steeds op zoek naar verbeterde manieren om de lesstof over te brengen zonder in te 

leveren op kwaliteit. We horen graag uw mening! 

 

Om de ervaringen van zoveel mogelijk mensen te horen over het afstandsonderwijs van vóór de 

vakantie hebben we een vragenlijst opgesteld. U helpt ons door deze in te vullen, want van uw 

ervaringen leren wij voor het onderwijs van nu. Het kost maar een paar minuten van uw tijd. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 

Mededelingen verlopen vanaf nu via onze website 

Als de GGD vaststelt dat een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus, stellen wij 

betrokkenen daarvan op de hoogte. Dat doen we via een e-mail aan alle direct betrokkenen, 

zoals ouders en leerlingen van de betreffende klas en medewerkers van de locatie. Alle andere 

personen kunnen actuele informatie lezen op de coronapagina op onze website en ontvangen 

hierover géén aparte brief. Ook ander nieuws vanuit school met betrekking tot corona zetten 

wij op onze website. We doen dit om de stroom aan e-mails te beperken. Het is dus belangrijk 

om onze website goed in de gaten te houden! 

https://www.twentscarmelcollege.nl/fileadmin/documenten/Downloads_algemeen/Corona/200911_Verwachtingen_leerlingen.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rMbMeBttBkOxYJaq8jnfYQ6kCx_xk4VKry6fw6gsWh1UMUJSWlBRTkU4TEwyMFo3MlUwNzhLQ0hVMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rMbMeBttBkOxYJaq8jnfYQ6kCx_xk4VKry6fw6gsWh1UMUJSWlBRTkU4TEwyMFo3MlUwNzhLQ0hVMC4u
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/

