
 

 

Onderwijs op Afstand 
 

Als je haar maar goed zit! 
Deze week wordt onderwijs op afstand niet alleen verzorgd volgens het vakweekplan, maar elke 

docent geeft ook online lessen zoals in het rooster van Magister staat aangegeven. Het is van 

belang dat leerlingen bij deze online lessen aanwezig zijn en meedoen. Dit heeft gevolgen voor het 

camera-gebruik: 

  

 Bij de start van de les heeft elke leerling de camera aan zodat docent en leerling elkaar 

kunnen groeten. Net als het geven van een hand bij binnenkomst van het lokaal. 

 

 Gedurende de klassikale les is het niet verplicht om de camera aan te hebben. Wel doet de 

leerling actief mee bij vragen (door desgevraagd de chat-modus te gebruiken). 

 

 Aan het eind van de les kan een docent persoonlijk gedag zeggen door de leerling even te 

willen zien of door een chatvraag. 

  

Leerlingen willen niet altijd in beeld omdat hun haar niet goed zit of omdat ze bang zijn dat er foto- 

of cameraopnamen gemaakt worden. Net als in een fysieke klas is het maken van opnamen 

verboden. 

  

Bij een mentorgesprek, individueel of in een kleinere groep, is iedereen zichtbaar bij het gesprek 

aanwezig. 

  

Ook bij onderwijs op afstand en de online lessen gelden de reguliere school- en gedragsregels. We 

gaan ervan uit dat we samen goed onderwijs verzorgen door respectvol in woord en beeld met 

elkaar om te gaan. 
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Examenuitslag 
 

Vandaag kregen de examenkandidaten te horen of zij wel of niet geslaagd zijn.  

 

Alle geslaagde leerlingen, van harte gefeliciteerd!  

Natuurlijk hopen wij de herkansers binnenkort ook te kunnen feliciteren!  

 

Dit jaar verliepen de examens door het coronavirus anders dan anders. Wij zijn heel trots op onze 

leerlingen. Ze hebben het ondanks deze lastige situatie ontzettend goed gedaan. Hieronder de het 

voorlopige resultaten per afdeling. Deze kunnen nog hoger uitvallen door de herkansingen.  

 

Percentages geslaagde leerlingen: 

 

 mavo 97 % 

 havo  88 % 

 vwo   91 % 

 

Samen hebben we een vrolijke libdub gemaakt om alle geslaagde leerlingen van harte te 

feliciteren. Deze is hier te bekijken: https://youtu.be/IKZlsbtDs6s 

 

De leerlingen die nog gaan herkansen wensen we hierbij veel succes. Ze hebben nog vier kansen 

om hun diploma alsnog te halen. In mei door op te gaan voor twee herkansingen van SEIII en in juni 

door in te schrijven voor twee RV-toetsen. We hopen hen later alsnog te kunnen feliciteren.  

 

Overig 
 

Citotoetsen 
Dit schooljaar stonden de citotoetsen voor leerjaar 1 en 2 op het programma. Omdat wij de 

prioriteit willen leggen bij het afnemen van vaktoetsen, hebben wij besloten om de citotoetsen dit 

schooljaar niet door te laten gaan. 

 

Ziekmelden 
Deze week zijn wij gestart met het structureel lesgeven via Teams. We hopen dat iedereen gezond 

is en blijft. We hopen erop al onze leerlingen weer 'live' te kunnen ontmoeten tijdens de online-

lessen. Mocht dit niet gaan, wilt u dit dan doorgeven middels de vertrouwde 

ziekmeldingsprocedure? Leerlingen die niet deelnemen aan online lessen worden in Magister 

absent gemeld. 
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