
Beste ouders en verzorgers, 

Sinds afgelopen maandag 16 maart zijn de scholen gesloten voor lessen. De afgelopen week hebben 

de docenten alles in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de leerlingen thuis aan het werk 

kunnen. Een deel van hen heeft al geëxperimenteerd met het geven van online lessen. 

Om het online onderwijs beter te laten verlopen, gaan we vanaf morgen, dinsdag 24 maart, werken 

met een vast rooster. (zie bijlage) Door deze structuur aan te brengen, willen we er voor zorgen dat 

er geen achterstanden ontstaan en dat de leerlingen regelmatig aan het werk blijven. 

De docenten zijn volgens rooster een half uur online per klas beschikbaar. De leerlingen loggen zich 

met een code in voor de les. De lessen zijn niet vrijblijvend. De leerlingen nemen verplicht deel aan 

de les. De online lessen zijn te volgen via:  

https://meet.google.com/_meet 

Iedere docent heeft zijn eigen code. Met die code logt de leerling zich bij de les in. De code staat in 

het lesrooster vermeld. 

Iedere les duurt maximaal 30 minuten. Tussen twee lessen zit een pauze van 5 minuten. Na de 

tweede les is er een pauze van 25 minuten. 

Huiswerk wordt als vanouds via Magister verstrekt. De docent geeft aan hoe hij het huiswerk van de 

leerling wil ontvangen. Soms is een foto genoeg en een andere keer moet het huiswerk online 

worden ingeleverd, zodat het kan worden nagekeken. 

Er is ons veel aan gelegen om er voor te zorgen dat de leerlingen ondanks alles toch goed onderwijs 

krijgen. Samen met u moet dat lukken. Mocht het voorkomen dat een leerling afwezig is tijdens een 

les of het huiswerk niet voor elkaar heeft, dan zal de vakdocent daarover contact met u opnemen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ria Schrik 
teamleider, Esdal College Oosterhesselen 
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