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Beste leerling, ouder, 
 
Vandaag hebben we een eerste evaluatie gehouden van het onderwijs op afstand zoals we dat sinds 
gisteren vormgeven. Ondanks alle hindernissen die dat met zich meebrengt, doet het ons goed te 
zien hoe enthousiast leerlingen, collega’s en ouders aan de slag zijn gegaan. We zien fraaie 
voorbeelden van online-onderwijs en andere creatieve werkvormen ontstaan. Dat er ook dingen niet 
helemaal lukken, hoort daarbij;  we proberen het samen steeds beter te maken. Hulde voor de 
geweldige inzet van iedereen! 
 
Evaluatie onderwijs op afstand 
In willekeurige volgorde een opsomming van ervaringen, verbeterpunten en nieuwe afspraken: 

• Het vak universum (leerjaar 1 en 2) is een praktisch vak dat zich niet leent voor onderwijs op 
afstand; dit komt gedurende de sluiting van de school te vervallen. Dit geldt ook voor het 
universumproject voor 3H1 dat op 6 april zou beginnen. 

• We werken met veel verschillende kanalen (o.a. mail, itslearning, Showbie, MS Teams); dat maakt 
het voor leerlingen onoverzichtelijk. Dit snappen we maar het is ondoenlijk om op korte termijn 
naar één systeem toe te werken. Gevraagd is om een overzicht per klas of leerjaar. Omdat we 
prioriteit geven aan de eindexamenklassen is de afspraak gemaakt dat voor de 
eindexamenklassen geïnventariseerd wordt bij welk vak welk kanaal gebruikt wordt en dat dit 
overzicht z.s.m. aan alle examenkandidaten gemaild wordt. 

• De ervaring leert dat sommige systemen overbelast raken. Met name itslearning heeft hier last 
van. Er wordt door de leverancier hard gewerkt aan verbetering van de performance; zelf kunnen 
we daar helaas weinig in betekenen. 

• We zien prachtige voorbeelden van online-lessen met MS Teams. Het lijkt erop dat deze applicatie 
tot nu toe de drukte wel aan kan. Dit kanaal is voor ons nog vrij nieuw.  

• Over het algemeen zijn de reacties over het werken volgens het lesrooster positief. Het biedt 
structuur, voor leerlingen en voor docenten. Hadden we meer voorbereidingstijd gehad, dan was 
een andere werkwijze wellicht beter geweest, maar voor deze korte termijn zien we geen andere 
mogelijkheden. 

• We hebben de indruk dat niet alle leerlingen actief meedoen. Het is ondoenlijk voor collega’s om 
dit actief te controleren. Wij doen hiervoor dan ook een beroep op u als ouder. 

• We horen geluiden dat voor sommige lessen nog niets van de docent is vernomen. Bij de opstart 
is dat mogelijk omdat van docenten erg veel gevraagd wordt nu ze ineens voor alle klassen 
tegelijk iets moeten ontwikkelen. Mocht dit volgende week nog het geval zijn, dan willen we 
daaar graag op geattendeerd worden. 

• We zien dat sommige collega’s onder lastige omstandigheden, b.v. met (zieke) kinderen thuis, alle 
zeilen bijzetten om hun lessen door te laten gaan. Mooi om te zien en tegelijk vragen we begrip 
voor de collega’s die het daardoor niet redden om alle lessen goed uit te voeren. 

• In een van de volgende updates zullen we wat beeldmateriaal tonen van fraaie voorbeelden van 
online-lessen en andere creatieve werkvormen. 

 
Toetsweek 3 

• Het rooster voor de toetsweek voor 5H en 6V regulier (week van 30 maart) wordt eind van deze 
middag in Zermelo gepubliceerd. Houdt er rekening mee dat er nog wat geschoven gaat worden 
in de mondelingen.  

• De examenleerlingen van de Monnikskap krijgen hun rooster in Line te zien. 



• We kiezen er bewust voor om geen lessen voor examenleerlingen op school aan te bieden. Het is 
in onze ogen onverantwoord om grote groepen leerlingen naar school te laten komen. We doen 
dit alleen daar waar het echt niet anders kan, b.v. praktijkwerk tekenen voor het CPE. 

• Zoals al eerder aangegeven: voortgangstoetsen die gepland stonden in de toetsweek komen te 
vervallen (en worden dus niet doorgeschoven). SE’s die gepland waren voor 4H, 4V en 5V worden 
verplaatst naar een later tijdstip. 

• In de week waarin de examenklassen hun toetsen hebben, gaan de lessen op afstand voor de 
overige leerjaren door conform het lesrooster! 

 
Activiteiten 

• De reis naar Barcelona voor 5V die vanaf 6 mei zou plaatsvinden, is geannuleerd. We gaan kijken 
of in het najaar een alternatief moment te vinden is. 

• Als de school weer open gaat (vooralsnog op dinsdag 7 april) starten we de dag met een blokuur 
met de mentor om de ervaringen te bespreken en de planning voor de komende weken door te 
nemen. In de 1e klassen wordt dat moment ook gebruikt om de keuzes voor maatwerk en 
projecten in de volgende periode te maken. 

• Xpressions heeft een nieuwe datum: donderdag 11 juni. Wellicht een mooie buitenvoorstelling 
onder de ondergaande zon… 

 
Algemeen 

• De school zal volgende week op de volgende tijden bereikbaar zijn: 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 09.00 – 12.00 uur; woensdag 12.00 – 18.00 uur. 

• Ziekmeldingen en beter meldingen van leerlingen graag dagelijks aan het begin van de 
openingstijden door blijven geven. 

 


