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Betreft: ontwikkelingen afstandsonderwijs
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
We zijn met z’n allen bezig met een indrukwekkende operatie om in geheel
Nederland onderwijs op afstand te realiseren. We hebben kunnen constateren dat
onze docenten met veel inzet direct aan de slag gegaan zijn en dat we er met z’n
allen in geslaagd zijn om voor de meeste vakken het onderwijs voor onze leerlingen
in heel korte tijd te kunnen continueren. We krijgen meerdere positieve berichten
van ouders over de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden, waarvoor dank.
Helaas hebben ook wij, net als alle andere scholen in Nederland, moeten ervaren dat
de ICT-platforms die we daarvoor nodig hebben, heel veel moeite hebben om de
enorme capaciteitsvraag te beantwoorden. Al deze platforms, zoals Open Edu,
Magister, Teams en websites van digitaal lesmateriaal, staan onder grote druk.
Eigenlijk staan we met z’n honderdduizenden in de file op de digitale snelwegen.
We weten dat de leveranciers van de platforms op dit moment er alles aan doen om
de capaciteiten te verhogen. Wij zijn daar grotendeels van afhankelijk. Daar waar we
alternatieven zien, zullen we die zeker benutten en kenbaar maken. We merken
overigens wel dat collega’s elkaar daarbij goed helpen.
Uiteraard is het vervelend als er veel inspanning verricht wordt om het onderwijs op
andere wijze vorm en inhoud te geven en dit op bepaalde momenten niet lukt. Er
wordt met man en macht gewerkt om onderwijs op afstand mogelijk te maken.
Voorlopig is onze verwachting dat we dit in Nederland voor elkaar gaan krijgen.
Rustig blijven en geduldig zijn, zijn hierbij van groot belang. Ondanks deze oproep
willen we iedereen blijven vragen om ons adviezen en tips te geven hoe we ons
onderwijs op afstand (binnen de mogelijkheden die we hebben) kunnen verbeteren.
U kunt ons bereiken via onze info-adressen (zie websites).
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en alle schoolleidingen,
Piet de Witte MSc
Voorzitter College van Bestuur VO Zeeuws-Vlaanderen

