
 

 

Helmond, 1 april 2020 
 
Betreft: vervolg onderwijs op afstand 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
Beste leerling, 
 
Inmiddels is de school ruim  twee weken gesloten en krijgen onze leerlingen onderwijs op afstand. 
We krijgen veel enthousiaste reacties van leerlingen, ouders en docenten en dat geeft ons allen veel 
positieve energie. 
 
We hebben gisteren gehoord dat de maatregel om de scholen te sluiten, verlengd zal worden tot 28 
april. Dat betekent dat ons digitale onderwijs extra belangrijk wordt. We willen daarom aanvullende 
afspraken maken die zullen ingaan per 6 april. 
 
- Er komt meer eenduidigheid: SOM wordt het startpunt voor alle onderwijsactiviteiten. In 

SOM staat het huiswerk en de verwijzing naar Classroom of Meet. 
- Voor elk vak is er tenminste één les/vragenuurtje per week via Google Meet. De link die 

nodig is om te kunnen aansluiten, wordt vermeld in SOM. 
- Leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan het onderwijs op afstand; ze volgen daarvoor 

het rooster dat in Zermelo staat en kijken in SOM wat ze moeten doen. Als dat niet lukt dan 
nemen ze contact op met de betreffende docent.  

- Net als de lessen is ook het maken van huiswerk verplicht. Leerlingen leveren dit digitaal in 
bij de docent die het controleert. Als het huiswerk niet wordt ingeleverd, noteert de docent 
een aantekening in SOM.  

- Er kunnen alternatieve vormen van toetsen ingezet worden zoals inleveropdrachten of 
formatieve toetsen.  

 
Door het onderwijs op afstand komt het eigenaarschap voor het onderwijs voor een groter deel te 
liggen bij leerlingen en ouders; deze gedeelde verantwoordelijkheid zien wij als een positieve 
ontwikkeling die ook naar de toekomst toe zijn vruchten zal afwerpen. 
 
Onze school onderstreept het belang van lezen voor het behalen van goede resultaten. Hoewel onze 
mediatheek is gesloten, kunnen leerlingen boeken reserveren via Aura Online en deze vervolgens 
ophalen bij de receptie van de school. Hoe dat moet, is te vinden op onze website. 
 
Nu de school langer gesloten is, zullen geplande activiteiten zoals de ouderavond en de Lenteschool 
niet doorgaan. Voor de ouderavond zoeken we een moment na de meivakantie.  
 
Wij vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Mochten er nog vragen zijn 
dan kunt u terecht bij de mentor of de vakdocent. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding, 
G. Nillesen 
vestigingsdirecteur 


