
 
 
 

 

Datum  22 april 2020 
Kenmerk 1920/HOJ/393  
Onderwerp Online onderwijs vanaf 6 mei 
 
   
Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerling, 
 
Hierbij informeren we u over de voortgang van het online onderwijs, waarbij we er voorlopig vanuit 
gaan dat dit in elk geval tot 1 juni zal gelden voor onze leerlingen. 
 
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan een aantal aanpassingen om het onderwijs online 
beter te laten verlopen. 
 
Dat betekent dat we, ingaande op 6 mei, gaan werken met een aangepast rooster van 40 minuten. 
Dit zal vanaf 6 mei zichtbaar zijn in Zermelo en Somtoday. 
 
Het rooster ziet er als volgt uit: 
 
9.20  – mentorles, online via Teams door de mentor, in elk geval vier dagen per week. 
10.00 – 12.00 – les volgens het rooster, online via Teams. 
12.00 – 12.40 – toets moment, online via Teams. 
 
In dit verkorte lesrooster wordt er online lesgegeven door de docent voor het vak dat op dat 
moment op het rooster staat. Dat gebeurt via Teams. 
In deze les geven docenten online (via beeld en geluid) uitleg en zullen ze ook vragen 
beantwoorden van leerlingen over de lesstof. 
Naast dat de docent online gaat, verwachten we ook van leerlingen dat zij online gaan. Oftewel, zij 
zijn zichtbaar aanwezig in de les en wij registeren ook of de leerling aanwezig is in deze les.  
De vakken staan voor minder uren dan gebruikelijk op het rooster waarbij met name gekozen is 
voor minder lestijd voor LO en praktijkvakken. Ook houden we rekening met wat qua 
beeldschermtijd verantwoord is. 
 
We gaan er wel van uit dat de leerling huiswerk en opdrachten maakt gedurende de rest van de 
tijd die beschikbaar is op de middag(en). Huiswerk en studieplanning worden gepubliceerd in 
Somtoday. 
 
Mocht uw kind niet beschikken over een computer met webcam en geluid, dan is er een 
mogelijkheid deze in bruikleen te krijgen van school. 
 
Neemt u daarvoor contact op met de mentor. 
 
Op 20 mei krijgen wij meer informatie over hoe de situatie voor ons onderwijs er vanaf 1 juni uit 
gaat zien. We zullen u dan nader informeren over de aanpassingen die we, uitgaande van de RIVM-
richtlijnen, aan ons onderwijs gaan doen. 
 
We gaan er vanuit met deze aanpassing meer duidelijkheid en eenheid tot stand te brengen in ons 
onderwijs op afstand. 
 
Met vriendelijke groet,  
Scholengemeenschap Panta Rhei 
 
 
Erik Holtslag 
Directeur-bestuurder 


