
De 10 gouden afspraken voor het online onderwijs   

Beste ouders,   

Op basis van onze ervaringen met het online onderwijs willen wij een aantal afspraken met u en uw 

kind(eren) maken om het verloop van het leerproces te verfijnen.   

Veel van onze leerlingen hebben een voorbeeldige werkhouding en organisatie. Er zijn ook 

leerlingen die het moeilijker hebben en dit kan zich op verschillende manieren uiten. Gebrek aan 

motivatie, moeite met het oppakken van de lessen, veelvuldig vluchten in filmpjes, gamen op 

telefoon of tablet. Of zich niet fijn voelen met vage klachten zoals buik- en hoofdpijn, moeheid en 

lusteloosheid. Als u zich zorgen maakt over uw kind, neemt u dan gerust en liefst snel contact op 

met de mentor.  

Om het leerproces goed te ondersteunen is het belangrijk om de dag overzichtelijk in te richten. Dat 

wil zeggen goed gestructureerd. Daarvoor willen we u verzoeken om het volgende met uw kind/ 

kinderen af te spreken:   

1. De telefoon bevindt zich tijdens de les, net als op school, in de 'digitale telefoontas’, staat 

dus uit en is buiten beeld.   

2. Uw kind staat op tijd op om genoeg tijd voor het ontbijt te hebben en vervolgens op tijd 

voor de les klaar te zitten.  Het nodige lesmateriaal voor de ochtend ligt al klaar (is de avond 

tevoren reeds klaargelegd).  

3. Een werkende camera en microfoon zijn essentieel voor het volgen van de les. Indien uw 

kind daarover niet beschikt, kan hij/ zij een chromebook van school lenen. In dat geval graag 

contact opnemen met de mentor van uw kind.    

4. Een stabiele internetverbinding is absoluut noodzakelijk. Mocht er een tijdelijk 

internetprobleem optreden waardoor uw kind niet aan de les kan deelnemen, stuur dan een 

bericht aan de vakdocent en absentie@vossius.nl.  Uw kind kan in dat geval in de serre op 

school komen werken.   

5. De pauzes zijn zeer belangrijk. Na het derde lesuur en in de lunchpauze even niet naar het 

scherm kijken en goed bewegen en ontspannen. De tips in de weektaak van de sectie LO 

kunnen hulp bieden.   

6. De lessen zijn allemaal verschillend opgebouwd. In de meeste gevallen met een deel 

instructie en een deel opdrachten. Bij sommige vakken wordt de instructie door middel van 

uitlegfilmpjes gegeven. De docent is tijdens de teams-les altijd aanwezig om te helpen en 

vragen te beantwoorden. Goed geconcentreerd en alert zijn is dus heel belangrijk.   

7. Er is op teams een “handje” beschikbaar waarmee een leerling een vraag aan de docent kan 

stellen. Laat hem/haar daar gebruik van maken! Ook als een leerling toevallig naar de wc 

moet. Net als in de les op school even vragen.   

8. Alle opdrachten, het huiswerk, links naar video's enzovoorts staan in Its Learning, onze 

elektronische leeromgeving. Door in Its Learning op Agenda en vervolgens op Planner te 

klikken heeft uw kind een weekoverzicht voor alle vakken. De docent heeft uw kind ook zelf  

uitgelegd waar hij/zij het huiswerk en de opdrachten klaarzet.   

9. Na de lesdag is het de bedoeling dat uw kind het huiswerk gaat leren en maken. Dat is 

hetzelfde als op een normale schooldag. Een realistische weekplanning maken voor al deze 



activiteiten is natuurlijk van groot belang en hiervoor kan de hulp ingeroepen worden van 

docenten en mentoren.  

10. Net als op een normale schooldag volgen de leerlingen de lessen en niet externen of de 

ouders. Mocht u vragen over ons online onderwijs hebben, dan is de mentor daarvoor de 

aangewezen persoon of anders de afdelingsleider.  

We wensen u en uw kinderen veel succes en sterkte in deze ongebruikelijke tijden!  

De schoolleiding 


