
 

 

Breda, 15 december 2020 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Gisteravond heeft het kabinet besloten dat de scholen in Nederland tot 18 januari worden gesloten, 

met uitzondering voor leerlingen van ouder(s) / verzorger(s) van cruciale beroepen. We gaan weer 

over op onderwijs op afstand. Om dit goed te organiseren en in goede banen te leiden, hebben de 

leerlingen geen les op woensdag 16 december. De leerlingen krijgen om 12.30 uur instructie van hun 

mentor (in een Google Meet) over wat we de komende tijd van hen verwachten. De link ontvangen 

de leerlingen in hun Newmanmail. Er is dan ook gelegenheid vragen te stellen.  

We gaan in deze lockdown naar een verkort rooster (met pauzes van 5 minuten) om zo de juiste 

balans tussen schermtijd, tussenuren en organisatietijd te krijgen. 

 

 

Het i-uur in de ochtend komt te vervallen. In de middag is er voor de leerlingen een uur de tijd om in 

contact te komen met de docent en/of de mentor. Dit doen we op evt. verzoek van de leerling. De 

leerling stuurt dan een mailtje naar de docent in de ELO , mocht de behoefte er zijn.  

De docent start de les met een Google Meet en controleert aan- en afwezigheid. De link naar Google 

Meet kan altijd gevonden worden in Magister. Na de start van de les kan de docent diverse 

werkwijzen en middelen toepassen om het lesdoel te behalen. We noemen er een paar waarbij 

gebruik wordt gemaakt van Magister en/of de Google omgeving: 

 begintijd  eindtijd 

blok 1 09.00 09.45 

blok 2 09.50 10.35 

blok 3 10.40 11.25 

pauze 11.25 11.40 

blok 4 11.40 12.25 

blok 5 12.30 13.15 

pauze 13.15 13.45 

Ondersteuning op afstand 13.45 14.45 



- gebruik van studiewijzers: dit maakt het voor leerlingen mogelijk om onafhankelijk van de 

docent door te werken. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Ook als de docent afwezig is, 

kunnen leerlingen doorwerken; 

-  gebruik van digitaal materiaal: er kan via een link worden verwezen naar filmpjes, quizzen, 

oefensites, etc. Naast zinvol kan dit ook nog eens leuk zijn; 

- gebruik van eigen instructiefilmpjes: een docent kan een kort filmpje maken en via een link 

delen met leerlingen. Het filmpje kan bekeken worden wanneer de leerling er aan toe is; 

-  gebruik van Google Meet: dit maakt het voor leerlingen mogelijk om (een deel van) een les 

te kunnen volgen. Dit is vooral fijn als een onderwerp wordt besproken waarvan bekend is 

dat leerlingen het lastig vinden. We plaatsen niet bij alle lessen een Meet link (zoals 

aangegeven in het vorige Corona-bericht), omdat we ervaren hebben dat andere middelen 

soms effectiever zijn; 

Uiteraard vraagt deze manier van werken om een extra inzet van zowel docenten (in de 

voorbereiding en uitvoering) als de leerlingen. We vragen onze leerlingen om hun 

verantwoordelijkheid te nemen en vanuit thuis actief bezig te zijn met de lesstof. We willen hun 

vragen een rustige werkplek in te richten, zodat online instructie goed kan worden gevolgd 

(Chromebook, oortjes, microfoon uit, muur waar ze voor gaan zitten). Mochten er problemen zijn 

met het device, dan is van 14.00 tot 15.00 uur Frits Caniëls aanwezig bij lokaal C05.  

Wat een bizarre manier om de kerstvakantie in te gaan. We wensen jullie allemaal en iedereen die 

jullie dierbaar is veel gezondheid en fijne feestdagen toe.  

Met vriendelijke groet, 

 

De schoolleiding  

 


