
 
 
Venlo, 18 maart 2020 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Vanaf donderdag 19 maart 2020 gaat ons afstandsonderwijs van start. De afgelopen weken 
is hard gewerkt om lessen en leerinhouden klaar te maken, ook voor ons is dit best een 
spannende tijd. We vragen om uw begrip en flexibiliteit in deze bijzondere situatie. Zo zijn wij 
afhankelijk van verschillende factoren, denk aan wifi, netwerkcapaciteit, internetproviders, 
Magister, Google, enz. 
 
Over het afstandsonderwijs hebben wij het volgende aan de leerlingen gecommuniceerd. 
 
Onderwijs op afstand 

● Er verschijnt een aangepast rooster in Magister/Zermelo. 
● Online lessen duren maximaal 30 minuten. 
● De docent heeft voor jou in Google Classroom per vak een lesgroep aangemaakt. 

Hier vind je het lesmateriaal. 
● In deze lesgroep kun je zien wat er volgens planning van je wordt verwacht. Het kan 

daarbij gaan om: 
1) het kijken van een filmpje 
2) het maken van een opdracht 
3) het volgen van een live-instructie van de docent etc. 

● Tijdens deze 30 minuten is de docent (online en op afstand) direct beschikbaar voor 
het beantwoorden van vragen en/of het geven van uitleg. 

● Je bent tijdens dit verkorte lesrooster met je device thuis ingelogd.  
● Je bent digitaal aanwezig om deel te nemen aan de lesactiviteit van de docent. 
● De lesactiviteiten zijn anders dan je gewend bent. Zo zullen docenten opdrachten 

klaarzetten, een uitlegfilmpje posten, of online vragen via chat beantwoorden. 
 
Ook hebben wij aangegeven hoe de leerling contact op kan nemen met de docent om 
vragen te stellen en individuele feedback te ontvangen. Tenslotte staat er ook een instructie 
over het volgen van een live-les. 
 
De mentor/coach blijft voor u het aanspreekpunt binnen school. 
 
Deze manier van onderwijs vraagt veel van iedereen en in het bijzonder de leerling. Daarom 
willen wij u vragen om uw ondersteuning zoals het bespreken van de richtlijnen voor 
afstandsonderwijs met uw zoon/dochter en u vragen de voortgang te volgen. We hebben 
elkaar nodig, onderwijs is mensenwerk, ondanks de fysieke afstand. 



 
We gaan van start, we volgen het op de voet en waar nodig sturen we bij. Ik heb er 
vertrouwen in dat we samen ook deze bijzondere periode doorkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roy Palmen 
Voorzitter College van Bestuur OGVO 


