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Leerlingen en afstandsonderwijs
Leerlingen die tot de risicogroep behoren, of een gezinslid hebben die tot de risicogroep
behoort, kunnen gebruik maken van afstandsonderwijs. Hieronder staat beschreven welke
stappen daartoe ondernomen moet worden en hoe het afstandsonderwijs is vormgegeven.
Leerlingen in quarantaine maken het huiswerk zoals aangegeven in Magister en de ELO en
volgen de aanwijzingen van de docenten op. Onderstaande geldt niet voor hen.
Verloop afstandsonderwijs Leerling
Stappen die doorlopen moeten worden
1) Ouders overleggen een doktersverklaring of er wordt doorverwezen naar de
jeugdverpleegkundige.
2) De mentor communiceert met de leerlingcoördinator/teamleider en koppelt de leerling
aan een begeleider (onderwijsassistent).
3) Mentor laat ouders weten dat leerling in aanmerking komt voor afstandsonderwijs en
hoe dit georganiseerd is. De mentor geeft daarbij aan dat alle communicatie met de
leerling via de OpenEdu verloopt. Ook maakt hij afspraken over de manier waarop verder
met de ouders wordt gecommuniceerd (telefonisch, via TEAMS, via mail…)
4) De mentor informeert de verzuimcoördinator en de docenten. De mentor maakt een

notitie in het logboek van de leerling in Magister op basis van de informatie die hij van de
begeleider krijgt.
5) De mentor heeft minimaal één keer per week contact met leerling én
ouder(s)/verzorger(s) over de gezondheidstoestand van de leerling en zijn/haar
functioneren rond het schoolwerk op hoofdlijnen. Zo nodig maakt de mentor daarover
een notitie in Magister. De mentor blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de leerling
die thuis zit.
6) Bij terugkeer informeert de leerlingcoördinator de mentor, alle docenten, de begeleider
en de verzuimcoördinator. Indien de melding binnenkomt via de verzuimcoördinator,
dan zorgt deze dat de leerlingcoördinator geïnformeerd wordt.

Begeleider (onderwijsassistent)
De begeleider onderhoudt contact met de leerling via OpenEdu.
− Hij neemt met de leerling minstens één maal per week maar zo nodig dagelijks de
planning door.
− Hij verzamelt vragen / opmerkingen / feedback en koppelt dit terug naar de vakdocent,
daar waar hij ze zelf niet op kan lossen.
− Hij noteert minstens één maal per week afspraken rond de leerling in Magister.
− Daar waar nodig, stuurt hij aan op een contactmoment tussen leerling en vakdocent.
Wanneer de begeleider merkt dat het contact tussen de leerling en de docent niet
(voldoende) tot stand komt, geeft de begeleider dit door aan de teamleider die verdere
stappen onderneemt. De teamleider koppelt de uitkomst terug naar de begeleider.
− Bij het niet goed functioneren van de leerling (maakt huiswerk niet, moeilijk
bereikbaar/…) laat de begeleider dat aan de mentor en de leerlingcoördinator weten. In
overleg neemt één van hen contact op met de ouders.
Wat wordt van de vakdocent verwacht als een van zijn leerlingen thuisonderwijs volgt?
− De vakdocent bepaalt zelf hoe hij de lesstof inzichtelijk maakt voor de leerlingen die
thuisonderwijs krijgen. Daarbij heeft hij de keus uit de volgende opties.
o Als de mogelijkheid er is, kan een les digitaal live gevolgd worden via de
computer. Alle vaste computers in de lokalen zijn voorzien van een camera met
microfoon. Het is van belang dat de camera zo geplaatst wordt dat er geen
andere leerlingen in beeld zijn. Ook kan de docent er voor kiezen om het digibord
te delen, zodat de informatie daarop zichtbaar is voor de leerling thuis. Mocht dat
niet mogelijk zijn, dan kan de docent zijn lesmateriaal op de ELO zetten
(PowerPoint etc.), zodat een leerling thuis de les mee kan volgen.
o Als deze mogelijkheid niet gebruikt wordt, heeft de docent op een ander moment
contact via BBB in OpenEdu.
o Een docent kan er ook voor kiezen om via andere toepassingen binnen de ELO
voor de leerling op maat gemaakt materiaal met de leerling te delen. Het is wel
van belang dat de docent voldoende formatief toetst of de leerling de stof
begrepen heeft en dat er voor de leerling voldoende ruimte is om vragen te
stellen.
− Het huiswerk voor de volgende les staat bij voorkeur aan het einde van de les en ten
laatste om 16:30 in Magister.
− De planner staat op de ELO (minimaal twee weken vooruit).
− De docent maakt gebruik van alternatieve manieren om te toetsen. Eventueel kan een
leerling op een rustig moment van de dag ook op school worden uitgenodigd om de
toets te doen, mits dit voor de leerling mogelijk is. Een andere optie is om de toets
digitaal op afstand te maken en als docent zelf te surveilleren op het moment dat de rest
van de klas ook de toets maakt. Het is echter niet mogelijk om de begeleider te laten
surveilleren.
− De vakdocent noteert specifieke afspraken met de leerling in Magister als notitie in het
logboek.

Hulpmiddel vormgeven afstandsonderwijs voor docenten
Door onderstaande format in te vullen, kan de vakdocent aangeven op welke manier hij/zij
de begeleiding vorm gaat geven.
1. Op welke manier zorg je
dat de leerling die
afstandsonderwijs geniet
de informatie uit de les
zich eigen kan maken?

2. Hoe ga je checken of de
leerling die
thuisonderwijs geniet de
stof begrepen heeft?

3. Op welke manier kan de
leerling die
thuisonderwijs geniet jou
om hulp vragen?
4. Op welke manier en op
welke termijn kan de
leerling die
thuisonderwijs geniet
antwoord op zijn/haar
vragen verwachten?
5. Op welke manier ga je de
stof voor deze leerling
toetsten?

