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Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van het Hoeksch Lyceum 
 
Datum  : 13 januari 2021 
Kenmerk : VRG/grb 
Betreft  : update lessen in coronatijd 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Zoals iedereen gisteren heeft kunnen vernemen wordt de lockdown die is ingegaan op 17 december 

vanaf 18 januari met drie weken verlengd. In deze verlenging blijven een aantal zaken onveranderd, 

maar er zijn er ook aanpassingen die wij wenselijk achten. De kwaliteit van ons onderwijs en het 

welbevinden van leerlingen en personeel hebben wij hierbij steeds voor ogen. Zoals wij al meerdere 

malen hebben aangegeven, kunnen wij in de online lessen niet hetzelfde bieden als in de fysieke 

lessen. Het blijft voorlopig water bij de wijn doen. 

Hieronder zo overzichtelijk mogelijk onze punten van aandacht. 

Alle leerlingen volgen online lessen  van 40 minuten, uitgezonderd: 

 De eindexamenklassen. Deze lessen worden fysiek op school gegeven. Over de uitwerking 

van de 1,5 meter regel in de komende drie weken volgt z.s.m. extra informatie aan 

betrokkenen. 

 Kwetsbare leerlingen. Op uitnodiging van de COO’s volgen zij de online lessen onder toezicht 

op school. 

De lessen aan de talentklassen stonden niet ingeroosterd. Dat blijft zo. Echter, de leerlingen krijgen 

wel opdrachten die zij zelfstandig kunnen uitvoeren. De docent maakt hiervoor een afspraak in 

Magister met de leerlingen. 

 

Les op afstand 

 Iedere les start  met een Google Meet voor de hele klas. De leerlingen moeten hierbij de 

camera aanzetten. Tijdens de les blijft er contact via Google Chat of Google Meet. 

 Aanwezigheid is verplicht en wordt bijgehouden in Magister. De ouders melden afwezigheid 

van hun kind via de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator houdt dit bij en mailt ouders 

en mentor bij opmerkelijke zaken. 

 Mentoren hebben wekelijks contact met alle mentorleerlingen in het mentoruur en zo nodig 

daarbuiten. 

 De stof wordt getoetst. Hierover berichten wij volgende week. 

 



Spelregels bij les op afstand 

Welke afspraken hebben wij om de kwaliteit van de lessen zo goed mogelijk te laten zijn? 

 Start de dag als een gewone schooldag. Sta op tijd op en vergeet je ontbijt niet. 

 Log op tijd in bij Google Meet. Kun je er niet bij zijn? Laat je ouders dit op tijd melden via de 

verzuimcoördinator 

 Zorg voor een rustige ruimte om in te werken. Let ook op de achtergrond: wat zien 

anderen van jou en je omgeving? Je kunt eventueel je achtergrond digitaal 

aanpassen. 

  Volg de instructie van de docent. Zet je camera aan! Dit is belangrijk voor de 

aanwezigheidsregistratie. Zet je microfoon op mute indien je niets hoeft te zeggen. Steek bij 

een vraag digitaal je hand op of stel een vraag via de chat. 

 Focus op de online les. Zet bijvoorbeeld je smartphone op niet storen, totdat je 

eventueel de opdracht krijgt om hem te gebruiken. Eigenlijk net zoals in de klas. Zo 

laat je je niet afleiden door chat- en pushberichten en steek je meer op van de les. 

 Bewaar eten en drinken voor de pauzes, net zoals je dat gewend bent op school. 

 Praat alleen over de lesinhoud en ga respectvol met elkaar om. Ga niet uitgebreid via 

een ander platform chatten en verstoor de les niet onnodig. Tijdens de online lessen 

is het anti-pestprotocol gewoon van kracht. 

 Maak aantekeningen, net zoals in de klas. Het helpt je om je aandacht erbij te 

houden. Het luisteren naar een scherm is intensief. Het nalezen van je 

aantekeningen vergroot het leereffect. 

 Houd je ook tijdens de online les aan de afspraken die op school gelden. Denk hierbij 

aan het social media protocol. 

 Maak en deel geen opnames of foto's. Het is wettelijk verboden om stiekem 

afbeeldingen en screenshots te maken van docenten en leerlingen en deze te delen 

op openbare sociale media. Het overtreden van deze regel zorgt voor zware 

sancties! 

We kunnen niet anders dan samen het beste er van maken. Door de vaccinatie gloort er licht aan het 
einde van de tunnel, maar die tunnel is behoorlijk lang. Dit schooljaar blijft een jaar van 
aanpassingen. Zijn er zorgen of vragen, blijf daar dan niet mee lopen. Neem contact op met de 
mentor of teamleider. Samen lukt het beter dan alleen. We wensen iedereen de nodige energie  toe 
om ook de komende weken weer goed aan de slag te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens al het personeel, 

 

mevr. drs. R.M. Valkenborg, 
rector Hoeksch Lyceum 


