
ONDERWIJS OP AFSTAND 
Wanneer een leerling of docent wel in staat is onderwijs te volgen of te 

geven, maar niet naar school kan komen. 

 

We gaan ervan uit dat iedereen, jullie en de docenten, zijn uiterste best doet om het onderwijs door te 
laten gaan. Veel succes allemaal! 

LET OP BELANGRIJK BERICHT VOOR OUDERS / VERZORGERS: als een leerling niet naar school kan komen 
vanwege de huidige regelgeving, maar toch les wil volgen: 

1. Graag z.s.m. maar  voor 8.00 uur een melding via het ouderportaal en kies voor de reden van 
absentie: quarantaine – wel digitaal les volgen. 
of 

2. Graag z.s.m. maar voor 8.00 uur naar school bellen: 0318-543210 en noem als reden voor absentie: 
quarantaine – wel digitaal les volgen. 

Als de reguliere melding ‘ziek’ als reden voor absentie wordt doorgegeven, gaan we ervan uit dat de 
leerling geen digitale lessen wil volgen! 

JIJ BENT THUIS JE DOCENT IS THUIS 

Je wordt absent gemeld en volgt diezelfde dag nog 
de les op afstand. Afwezigheid wordt geregistreerd. 

Docent meldt zich absent voor 8.00 uur en start 
vanaf de volgende dag met digitale lessen 

Situatie: docent op school, (meeste) leerlingen in 
lokaal, jij bent thuis. 

Situatie: docent thuis, (meeste) leerlingen in lokaal. 

Jij: 

onderneemt actie om online les te volgen via zoom. 
 
gaat naar het juiste vak in itslearning en klikt daar op 
de zoomlink 

bent direct bij het begin van de les online. 

bent actief aanwezig in de les en niet bezig met 
andere zaken. 

zit aan een bureau / tafel. 

hebt de camera aan en bent zichtbaar (evt. met 
veilige achtergrond). 

zet de microfoon uit, tenzij de docent een vraag stelt. 

houdt je aan de afspraken die binnen de school 
gelden. 

maakt huiswerk zoals in het leerlingportaal staat 
aangegeven of in de studieplanner die op itslearning 
staat. 

    

Jij: 

zit in het lokaal onder toezicht van een 
toezichthouder. 

volgt de les die de docent vanuit huis geeft via het 
digibord. 

volgt de aanwijzingen van de docent en de 
toezichthouder op. 

maakt huiswerk zoals in het leerlingportaal staat 
aangegeven of in de studieplanner die op itslearning 
staat. 


