
 

 
 
 
Denekamp, 17 december 2020 
 
Betreft: online onderwijs na de vakantie 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorgers, 
 
Met ingang van woensdag 16 december zijn alle leerlingen thuis. Zij volgen het lesprogramma 
online. Daarover hebben we op dinsdag 15 december gemaild. Ook na de kerstvakantie gaan we 
daarmee verder. Het volgende geldt in ieder geval tot 18 januari 2021: 
 
Opvang op school 
Leerlingen die thuis niet opgevangen kunnen worden, kunnen op school komen. Ouders met een 
cruciaal beroep kunnen een mail sturen naar Monique van Uden als zij van deze mogelijkheid 
gebruik willen maken: m.vanuden@twentscarmelcollege.nl.nl. 
 
Opvang op school houdt in:  

• Leerlingen volgen onder toezicht het online lesprogramma. 
• Leerlingen zijn van 8.30 uur tot 13.30 uur op school. 

 
Lesprogramma tijdens de online-onderwijsperiode 
• Het lesrooster blijft gehandhaafd. De lesduur wordt ingekort tot 30 minuten. 
• Na twee lessen is 15 minuten pauze. Dat ziet er zo uit: 
 

Tijden Lesuren 
8.30-9.00 1 
9.00-9.30 2 
9.30-9.45 pauze 
9.45-10.15 3 
10.15-10.45 4 
10.45-11.00 pauze 
11.00-11.30 5 
11.30-12.00 6 
12.00-12.30 lunchpauze 
12.30-13.00 7 
13.00-13.30 8 
13.30-13.45 pauze 
13.45-15.15 Individuele afspraken met leerlingen met de coach of docent 

 
• Alle vakken, ook de praktijkvakken, bieden online lessen aan. 
• Vakdocenten plannen alle lessen in de agenda van Teams for Education. 
• Flexlessen: tot 19 januari hoeven de leerlingen zich niet in te schrijven voor de flexuren. De 

vakflexlessen plant de vakdocent voor alle leerlingen in Teams in, en blijven tijdens de 1e uren 
beschikbaar naar behoefte.  

• De studieflex, werkflex, toetswerkflex en talentflex (uitzondering WO en Latijn voor 2ve-
leerlingen) vervallen tot 19 januari. 

• Digitale lessen verlopen via Teams for Education. 
• Via de klassenchat in Teams for Education worden zaken gedeeld die een hele klas aangaan. 

Het is wijs de chat dagelijks te checken op nieuwe berichten. 
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Algemene afspraken 
• Afspraken met leerlingen voor coaching en ondersteuning verlopen via Teams for Education en 

worden na de lessen ingepland. Dit zal niet elke dag zijn 
• Somtoday is de basis voor de lesinhoud. Hierin staat per week informatie over de online 

werkwijze, de lesstof, het huiswerk en de leerstofplanning ter voorbereiding op toetsen.  
• We verwachten van leerlingen dat zij zich gedragen volgens de richtlijnen, regels en afspraken 

die zijn opgesteld voor online onderwijs. Deze zijn toegevoegd in de bijlage van de mail. 
• Duurt de online lesperiode langer dan twee weken? Dan volgt twee weken na de beëindiging 

hiervan een toetsweek of een aantal toetsdagen. De cijfers voor deze toetsen tellen mee. 
• Tijdens de online lessen is aandacht voor het blijven leren, naast het maken van opdrachten. 
• Praktijkopdrachten die gedurende de online periode gemaakt worden, mogen becijferd worden. 

De docent zorgt voor een passende begeleiding gedurende de online lessen. 
• Coaching: de coachleerling heeft minimaal één keer per drie weken een gesprek via een 

videogesprek. Waar nodig worden ouders daarbij uitgenodigd. 
 
Hoe verloopt een online les? 
Alle vakken verzorgen online lessen, maar de manier waarop kan verschillen. In Somtoday staat 
hoe elk vak de online lessen verzorgt. Er zijn verschillende opties: 
1. De les is volledig online en met de gehele klas. Instructie en begeleide oefening zijn de 

ingrediënten van deze lessen. 
2. Een les start met de hele klas online en daarna vindt begeleiding plaats in groepen. 
3. De instructie van de les verloopt via een filmpje. Deze moet voor de start van de les bekeken 

worden. De lestijd wordt gebruikt om de klas in zijn geheel, leerlingen in groepjes of 
individueel te begeleiden bij de oefeningen. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze lestijd 
ook gebruiken om hun vragen te stellen. 

4. Bij de praktijkvakken (LO, BV, muziek en techniek) zal niet elke geroosterde les een 
instructiemoment zijn. De leerlingen worden tijdens de ingeplande lessen in groepjes begeleid 
bij het maken van de praktische opdrachten, of zij volgen een gezamenlijke instructie. 

 
Wat verwachten wij van ouders/verzorgers? 
• Dat u dagelijks samen met uw zoon of dochter bekijkt wat het schoolwerk is, en ondersteunt 

bij het maken waar u kunt.  
• Dat u een planning maakt met uw zoon of dochter om op afgesproken tijden met schoolwerk 

bezig te gaan en probeert structuur te bieden.   
• Dat u uw zoon of dochter stimuleert om contact te zoeken met de docent als er vragen zijn. 
 
Heeft u vragen? 
Kijk voor vragen over online onderwijs eerst op onze informatiepagina over de coronamaatregelen 
op school. Als er iets verandert, wordt dat daar als eerste bekendgemaakt. Vindt u daar niet wat u 
zoekt? Neemt u dan contact op met de coach van uw kind of met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Monique van Uden, 
Adjunct-directeur  
Twents Carmel College Denekamp 

https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
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