Hulst, 7 januari 2021

Beste leerlingen,
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Allereerst willen we van de gelegenheid gebruik maken om jullie allen een gelukkig en
gezond nieuw jaar toe te wensen! We hopen dat we dit jaar met z’n allen terug kunnen
keren naar een ‘normale’ leefwereld voor – vooral! – de jongeren en dat we weer echt
onderwijs en ondersteuning kunnen bieden!
Op dit moment is de werkelijkheid nog even anders. We zijn deze week opnieuw gestart met
online lessen. De school wordt door de examenkandidaten, de praktijkleerlingen of door
leerlingen die een toets komen maken bezocht, maar onze lokalen, gangen en aula zijn
voornamelijk leeg. Hoewel we dit eerder meemaakten tijdens de eerste lockdown zal dit
beeld nooit wennen!
Middels deze brief willen we een aantal zaken wat betreft het online onderwijs met jullie
afstemmen. In dit stuk vinden jullie dan ook (herhaalde) praktische afspraken en richtlijnen.
Open Edu en Teams
Het kanaal voor het volgen van de online lessen is Open Edu. In dit kanaal zijn de online
lessen aangemaakt. Alle leerlingen volgen via de elektronische leeromgeving hun lessen in
de Teams omgeving. Verder kunnen de leerlingen in de verschillende vakmappen de
planners (en eventueel ander lesmateriaal) terugvinden.
We moeten hierbij opmerken dat het werken met Open Edu bij aanvang van de lessen soms
wat vertraagd kan zijn. De medewerkers van applicatiebeheer hebben een korte lijn met de
medewerkers van Open Edu en houden de piekbelasting nauwlettend in de gaten. Echter,
niet alleen onze school, maar heel veel scholen in Nederland maken gebruik van deze ELO.
Als de opstart van de les iets langer duurt, dan willen we jullie vragen om even wat geduld te
hebben. De ervaring leert inmiddels dat de lessen na de opstart goed verlopen.
Keuzewerktijd
De online KWT-lessen worden ook via Open Edu aangeboden. Bij deze lessen zal er wel
gebruik gemaakt worden van de BigBlueButton. We blijven voor dit soort lessen het BBBkanaal aanhouden, omdat meerdere docenten aan de KWT-uren zijn gekoppeld en dit
kanaal onderwijskundig net weer wat meer mogelijkheden biedt dan Teams. Het aantal
gebruikers is stichtingsbreed weliswaar beperkt; de stabiliteit willen we garanderen. Om deze
reden is gekozen voor de tweedeling: reguliere lessen via Teams, KWT-lessen via de BBB.
Let wel: de weg naar de les en de leservaring zelf is (nagenoeg) dezelfde! Enkel het medium
is anders.

Werkafspraken en richtlijnen tijdens online lessen
 De school- en huisregels gelden ook, voor zover van toepassing, tijdens thuisonderwijs.
 Leerlingen maken onder geen enkele voorwaarde opnames van lessen.
 Leerlingen verspreiden op geen enkele wijze (delen van) opnames van lessen of







instructievideo’s die docenten met hen delen, ook geen bewerkingen van deze opnames
of instructievideo’s.
De microfoon van de leerlingen is altijd gedempt, tenzij de docent vraagt deze aan te
zetten.
De camera van de leerling staat altijd aan, tenzij de docent aangeeft dat de camera
tijdelijk uitgezet mag worden, bv. tijdens het maken van een individuele opdracht.
Wij vinden dat onderwijs met het gebruik van de camera een hogere waarde heeft. Mocht
het om welke reden dan ook niet mogelijk zijn om de camera en/of microfoon te
gebruiken, stuur dan een bericht naar de teamleider.
Leerlingen gebruiken de chatfunctie alleen om vragen te stellen en/of opmerkingen te
maken die op positieve wijze bijdragen aan de les.

Privacy
 De leerling zoekt een rustige plaats in huis waar hij/zij niet door anderen gestoord kan

worden. Hij/zij volgt de lessen in principe alleen
 Tijdens thuisonderwijs zorgt de leerling dat er geen privacygevoelige zaken in beeld

komen. Bij voorkeur vervaagt de leerling zo mogelijk de achtergrond als hij in beeld
komt.
 De docent vraagt de leerling de camera uit te zetten als er naar het idee van de docent te
veel gevoelige, persoonlijke informatie in beeld komt. Daarmee beschermt hij/zij de
privacy van de leerling.
 De docent zorgt voor een veilige werkplek: het bureau (voor zover in beeld) is leeg en
alleen de documenten die de docent deelt met leerlingen zijn in beeld. Zo mogelijk
vervaagt de docent de achtergrond als hij/zij in beeld komt.
Streamen
 De lessen worden in principe niet gestreamd, tenzij de docent daar expliciet zelf voor

kiest. De combinatie van klassikale lessen en streamen doet afbreuk aan de leskwaliteit.
We vragen op dit moment al erg veel van leerlingen en docenten en willen hen daar waar
mogelijk enigszins beschermen voor de erg hoge werkdruk.
 Tijdens het streamen van lessen komen er geen leerlingen in beeld.
 Bij het streamen van lessen is het geen probleem als er leerlingen te horen zijn.
Absentie
 Ook in de situatie van online leren kan het voorkomen dat leerlingen afspraken buiten de

school hebben, zoals een afspraak bij de huisarts. Hierin verandert er eigenlijk niets: de
school is graag op de hoogte.
 De docenten controleren de leerlingen natuurlijk op hun aanwezigheid. Ook in dit geval
verandert er weinig. De leerlingencoördinator of teamleider zal leerlingen die zonder

geldige reden afwezig zijn ter verantwoording roepen en indien nodig, maatregelen
nemen om absentie te voorkomen. Dit kan er toe leiden dat een leerling gevraagd wordt
om op school te komen werken.
Mocht het toch even mis gaan …
 Indien een leerling een online les verstoort, dan meldt de docent dit bij de teamleider. De

teamleider zal vervolgens contact opnemen met de ouders/verzorgers van de leerling om
dit te bespreken.
 Bij herhaling wordt de leerling op school verwacht en zal hij/zij de lessen onder toezicht
moeten komen volgen.
Vragen, opmerkingen en suggesties
 In dit complexe scenario zijn we allemaal lerende. Mochten er vragen en/of opmerkingen
zijn over de gang van zaken of u heeft een suggestie om dit proces te versterken, aarzel
dan zeker niet om contact op te nemen met de directie of de teamleiders.
 De docenten zijn per mail bereikbaar om eventuele vakinhoudelijke vragen te
beantwoorden. We willen u er wel op wijzen dat de leerling in eerste instantie tijdens de
(online) lessen zijn/haar vragen kan stellen.
We hopen u middels dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
mede namens de teamleiders,
Peter Winters, rector
Lies Meesen-Deburchgraeve, directeur

