
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 1 februari 2021 

 

 

Betreft: update online lessen 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Inmiddels hebben we de vierde week na de kerstvakantie erop zitten. De lockdown duurt nog in elk geval t/m 8 

februari, maar de verwachting is dat de middelbare scholen nog niet open gaan vanaf dat moment. In deze brief 

treft u een korte update aan van de huidige situatie en praten we u bij over de laatste ontwikkelingen. 

 

Het hoogst haalbare 

We zijn redelijk tevreden over het onderwijs dat we op dit moment verzorgen. Het onderwijsproces krijgt digitaal 

vorm en de leerlingen houden zich over het algemeen goed aan de gedragsregels en doen goed mee met de online 

lessen. 40 minuten online lessen volgen en geven is best lang. We kunnen ons voorstellen dat het voor onze 

leerlingen soms lastig is om een hele dag geconcentreerd mee te blijven doen met de lessen. Natuurlijk hopen we 

weer zo snel mogelijk les te kunnen geven aan alle leerlingen op school, maar binnen de mogelijkheden die we nu 

hebben is dit het hoogst haalbare rendement. 

 

Achterstanden? 

We merken dat sommige ouders, verzorgers en leerlingen zich zorgen maken over mogelijke 

onderwijsachterstanden. In de vorige brief informeerden we u over toetsweek 2, die plaatsvindt van 22 t/m 26 maart 

a.s. We hopen deze toetsweek door kunnen laten gaan, maar houden er ook rekening mee dat we moeten kijken 

naar een oplossing als de leerlingen voor die tijd niet voldoende fysiek les hebben kunnen volgen op school.  

 

We hebben begrip voor de zorgen die er zijn over onderwijsachterstanden en het gebrek aan inzicht in de 

ontwikkeling omdat er nauwelijks cijfers gegeven worden, maar willen dit enigszins nuanceren. Het inhoudelijk  

proces proberen we online zo goed mogelijk te continueren. We merken zelf dat leerlingen zich soms moeilijker 

kunnen motiveren voor schoolwerk, er een probleem ontstaat op het gebied van studievaardigheden of het 

schoolritme. Zodra de school open gaat, zullen we dus ook veel aandacht moeten besteden aan dit stuk.  

 

Aan de ouder(s), verzorger(s) 



 

Om te meten hoe de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen is, zetten we bij sommige vakken in op (korte) 

diagnostische toetsen die online afgenomen kunnen worden. Deze toetsen tellen niet mee. We noemen dit formatief 

evalueren: hierdoor krijgt uw zoon, dochter zicht op zijn, haar eigen ontwikkeling. Welke stof beheers ik al goed en 

waaraan moet ik nog meer aandacht besteden?  

In de secties is bekeken welke onderdelen in de huidige situatie wel kunnen worden afgerond en beoordeeld voor 

een cijfer. U kunt hierbij denken aan een werkstuk, opdracht of digitale toetsvorm. In dat geval zal de vakdocent de 

leerlingen informeren. Er zal altijd aangegeven worden of een toets meetelt of niet. 

 

Het voorjaar staat voor de deur en we hopen in de derde periode het onderwijs zoveel mogelijk op normale wijze 

vorm te kunnen geven, maar uiteraard zijn we afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. Het schooljaar is zeker 

niet verloren, we zijn nu op de helft. Gelukkig begint de zomervakantie dit schooljaar relatief laat. Door het wegvallen 

van veel excursies, reizen en andere activiteiten, resteert nog relatief veel onderwijstijd dit schooljaar.  

 

Wat kunt u doen?  

We merken dat sommige mensen behoefte hebben aan tips voor het begeleiden van hun zoon, dochter in de 

thuissituatie Hieronder zetten we enkele zaken op een rij, waarmee u mogelijk thuis aan de slag kunt:   

• Het geniet niet de voorkeur dat leerlingen de lessen volgen vanuit hun bed. Maak afspraken met uw zoon, 

dochter over een vaste werkplek van waaruit de lessen gevolgd worden. Een duidelijke structuur is belangrijk.  

• Kijk samen dagelijks even mee in de agenda van uw zoon, dochter. U kunt vragen naar het huiswerk, de 

opdrachten en de planning van inleverwerk. 

• De schooldag zit er niet op als de online lessen voorbij zijn. Het helpt om een vaste afspraak te maken over 

maak- en leerwerk na afloop van de online lesdag. Uw zoon, dochter kent vaak het leerwerk voor de 

verschillende vakken en kan het leerwerk bijhouden.  

• Indien voor de talen alvast boeken gelezen moeten worden, is het zeker aan te raden dat alvast te doen.  

• Het is een lastige tijd voor de jongeren. We adviseren u in gesprek te blijven met uw zoon, dochter over het 

welbevinden. Persoonlijke aandacht is cruciaal.  

 

Contact met de mentor 

Ondertussen gaan we op dezelfde voet door. We evalueren de huidige manier van werken wekelijks en stellen 

continu zaken bij die aandacht behoeven. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, tips willen vragen of behoefte 

hebben aan een gesprek: neem dan gerust contact op met de mentor van uw zoon, dochter. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur  


