Heerenveen, 17 maart 2020
Betreft: onderwijs op afstand
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
De afgelopen week is er achter de schermen druk gewerkt om ons voor te bereiden op een mogelijke
sluiting van de scholen. Zo is er een crisisteam samengesteld dat sinds vorige week regelmatig
bijeengekomen is. Zondagmiddag 14 maart werden we door de actualiteit ingehaald en werd
duidelijk dat de scholen vanaf maandag 16 maart tot maandag 6 april gesloten zijn. Gedurende de
afgelopen dagen is er school-breed en op de locatie hard gewerkt aan het realiseren van onderwijs
op afstand.
Op dit moment ligt er een plan klaar waarbij we er als team alle vertrouwen in hebben de leerlingen
op afstand te kunnen bedienen en ook onze examenklassen nog steeds goed voor te kunnen
bereiden op hun examens.
Om leerlingen, maar ook ouders, een goed overzicht te kunnen bieden van het werk dat thuis van
leerlingen verwacht wordt, staat al het werk in principe, net als anders, nog steeds in Magister. Via
Magister wordt aangegeven of je bijvoorbeeld (via een link) naar een andere digitale omgeving gaat
om daar voor het bepaalde vak aan de slag te gaan. Dit kunnen de digitale omgevingen zijn van de
lesmethode waar leerlingen al gewend zijn in te werken, maar ook nieuwe waarbij de leraar
bijvoorbeeld een live verbinding kan maken. Een aantal leerlingen heeft de afgelopen dagen
geholpen dit soort zaken op praktische uitvoerbaarheid te testen.
Om een zekere mate van structuur aan te houden is gekozen voor het vasthouden van het rooster,
zei het met andere tijden. Hieronder het schema dat we gaan hanteren.
Lestijden periode 19 maart tot 6 april:
Lesuur 0: voor 09:00 coach-/mentormoment
Lesuur 1: 09:00-09:30
Lesuur 2: 09:30-10:00
Lesuur 3: 10:00-10:30
Lesuur 4: 10:30-11:00
Pauze: 11:00-11:30
Lesuur 5: 11:30-12:00
Lesuur 6: 12:00-12:30
Eventueel na 12:30 een tweede coach-/mentormoment indien gewenst.
In de middag werken leerlingen aan hun huiswerkopdrachten.
We willen elke dag beginnen met een incheckmoment waarbij leerlingen aan hun coach/mentor
doorgeven hoe het met hen en de familie gaat, hoe het er met het huiswerk voor staat, enz. De
mentor laat in een eerste mail aan de leerlingen weten op welke manier hij of zij met de leerlingen in
verbinding wil gaan tijdens dit moment. In het geval een coach/mentor geen contact krijgt met de
leerling dan zoekt hij/zij dit contact in tweede instantie met de ouders.
De lessen die daarna volgen kunnen door docenten gebruikt worden om “klassikaal” les te geven.
Een docent zet dan van tevoren een link in Magister waarmee de leerlingen worden uitgenodigd.
Lesgeven via een live verbinding is niet de enige manier om deze les in te vullen. Wat in ieder geval
de bedoeling is, is dat de docent gedurende het half uur van de specifieke les bereikbaar is voor
vragen die leerlingen stellen bij het huiswerk dat al was opgegeven. Leerlingen mogen verwachten

dat ze zo snel mogelijk antwoord van de docent krijgen, het liefst binnen dat half uur. Dit betekent
overigens niet dat je als leerling verder niets meer kunt vragen, maar in dat half uur heb je de meeste
kans op een snel antwoord. Op een later tijdstip kan dit iets langer duren.
Opnieuw wordt via Magister aangegeven hoe leerlingen vragen kunnen stellen, of dit via de mail, een
chatfunctie of een andere manier gaat.
Mocht een docent om persoonlijke redenen van bovenstaande af moeten wijken dan wordt dat met
de leerlingen gecommuniceerd. Verder hopen we uiteraard dat we met zoveel mogelijk mensen zo
lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat, naar de
statistische verwachting, tijdens dit proces ook docenten ziek zullen worden. Samen doen we wat
we kunnen en hopen we dat we vooral met ouder(s) en verzorger(s) onze leerlingen in “beweging”
weten te houden om na deze periode van sluiting het reguliere onderwijsproces weer zo snel
mogelijk op te kunnen pakken.
Dan nog iets over de schoolexamens. In eerste instantie leken de schoolexamens van de baan.
Daarover is nu vanuit het ministerie anders bericht. We gaan uitzoeken wat dit praktisch inhoudt en
komen dan met een aparte mail voor onze examenkandidaten.
Tot slot een woord voor de leerlingen: Ik wens jullie heel veel succes in de bijzondere periode die
voor jullie ligt. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om het hoofd bij het schoolwerk te houden maar ik
zeg altijd tegen iedereen die het maar wil horen wat een geweldige leerlingen er bij mij in Joure op
school zitten en ik weet daarom zeker dat jullie gaan doen wat je kunt en dat ik na deze tijd nog
trotser op jullie kan zijn!
Met vriendelijke groeten,

Antje de Boer
Waarnemend directeur OSG Sevenwolden
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