
 

 

 

 

 

 

Betreft: Online onderwijs van TCC Denekamp 

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals in een eerdere brief gemeld starten we met online lesgeven via Teams for Education (TfE). U 

heeft bij de vorige brief een bijlage ontvangen met instructie hoe er ingelogd kan worden in Office 

365 en hoe de online leeromgeving Teams for Education kan worden opgestart. 

In Denekamp starten we met online lesgeven op donderdag 19 maart. We hopen dat alles dan 

functioneert, maar dit zal vast niet direct vlekkeloos verlopen. Wanneer iedereen wat geduld heeft, 

vinden we hier in de loop van de week ongetwijfeld samen onze weg in. 

Lesrooster is leidend 

We houden het normale lesrooster aan van de klas: op de momenten waarop een les gepland 

staat, zit de docent klaar om vragen te beantwoorden of in te bellen via TfE als er klassikaal wat 

moet worden uitgelegd. 

Dit betekent niet dat alle lessen via videobellen gaan plaats vinden, dat hangt af van het 

programma dat docenten klaarzetten in SOMtoday. Dat is leidend voor de leerlingen. De docent zet 

duidelijk in SOMtoday wat de bedoeling is tijdens het lesuur: werken aan opdrachten, (eerst) 

klassikale uitleg, of dat hij of zij beschikbaar is voor vragen via de chatfunctie van TfE. Kijk dus 

eerst in SOMtoday! 

Ook de vakken Beeldende Vorming en Lichamelijke Opvoeding vermelden in SOMtoday waaraan 

gewerkt kan worden. LO-uren kunnen uitstekend gebruikt worden voor de broodnodige beweging.  

Flexuren 

Wat betreft de flexuren het volgende: de werkflex, de studieflex en de talentflex vervallen. We 

denken na over de invulling van de vakflexuren. Zodra we daar een goede invulling voor hebben, 

zal dat gecommuniceerd worden. Inschrijven voor flexuren is dus nu niet aan de orde. 

Ziekte van een docent 

Het kan natuurlijk zo zijn dat een docent ziek is of niet in staat is om de digitale les te verzorgen 

en dat kan in deze bijzondere tijd per dag veranderen. Daarom vragen we ook daar SOMtoday aan 

te houden. Bij ziekte vervallen de lessen, maar werken leerlingen door aan de hand van de 

richtlijnen in SOMtoday of aanwijzingen die via TfE gegeven worden. Mocht een docent langere tijd 

geen lessen kunnen verzorgen dan zullen de lessen overgenomen worden. Via de onderstaande 

link is te zien welke docenten afwezig zijn:  

publish.gepro-osi.nl/roosters/rooster.php?school=1801&tabblad=1&type=Klasrooster 

Coaching van leerlingen 

De coaching van leerlingen zal op afstand voortgezet worden. De coaches zullen wekelijks contact 

hebben met hun leerlingen via TfE of via de telefoon. Zij zullen contact met ouders opnemen 

wanneer docenten signaleren dat leerlingen niet aan het werk zijn. 

  

https://publish.gepro-osi.nl/roosters/rooster.php?school=1801&tabblad=1&type=Klasrooster


 

 

Alles op een rij 

Wat te verwachten van docenten: 

• De docenten zullen zoveel mogelijk online met de leerlingen communiceren via het platform 

Teams van Microsoft Office (afgekort Teams).  

• Alle docenten gaan digitaal contact leggen met hun leerlingen via Teams. Via dit digitale 

platform gaan zij de leerlingen informeren op welke wijze ze thuis voor school aan het werk 

kunnen. 

• Docenten zetten per dag het schoolwerk in SOMtoday. 

• Docenten stellen het lesmateriaal online beschikbaar, waar dit mogelijk is.  

• Docenten proberen vragen van leerlingen z.s.m. via Teams te beantwoorden en waar mogelijk 

ook af te stemmen wanneer ze een online- instructie kunnen geven.  

• Toetsen worden tot een nader te bepalen moment uitgesteld.  

 

Wat te verwachten van leerlingen: 

• Alle leerlingen dienen de applicatie van Microsoft Teams in de Appstore / Playstore / 

Microsoftstore te downloaden op hun device. In de online Office365 omgeving is de applicatie 

ook te gebruiken voor de leerlingen.  

• Het schoolwerk is nog steeds per dag in SOMtoday te vinden. We verwachten dat leerlingen 

dagelijks in SOMtoday kijken, wat ze aan schoolwerk af moeten hebben. 

• Het is de verantwoordelijkheid van de leerlingen om het schoolwerk te maken zodat ze bij de 

herstart van het normale onderwijs geen achterstand hebben opgelopen.   

• Indien leerlingen een vraag hebben over het schoolwerk, kunnen ze via Teams contact zoeken 

met de docent. 

 

Wat te verwachten van ouders/verzorgers:  

• We vragen van ouders/verzorgers om dagelijks mee te kijken, wat uw zoon of dochter aan 

schoolwerk dient te maken en hem/haar waar mogelijk te ondersteunen.  

• Stimuleer uw zoon of dochter om contact met de docent te zoeken als er vragen zijn.  

 

Wat te verwachten van het Twents Carmel College: 

• Communicatie vanuit het TCC voor ouders verloopt via e-mail. 

• Met vragen kunt u bij de coach van uw zoon of dochter terecht.  

 

 

Namens het team van het Twents Carmel College Denekamp, 

Monique van Uden 

Adjunct-directeur 


