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Ons kenmerk:200407/mhk/2.CORR/correspondentie algemeen 

Onderwerp: update onderwijs op afstand 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Eind vorige week hebben veel ouders en leerlingen de evaluatie ingevuld over ons 
onderwijs op afstand. Daaruit blijkt dat verreweg de meeste leerlingen (ongeveer 90%) 

goed vooruit kunnen met de weektaken. Daar zijn we blij mee. Ongeveer een kwart van 
de ouders en leerlingen geeft aan het een gemis te vinden dat er niet meer lessen 
worden ingepland. 
 
In het wekelijkse contact met onze docenten stellen we hen de vraag hoe het onderwijs 
op afstand bevalt. We hebben hun bevindingen gecombineerd met de evaluatie van 
ouders en leerlingen en daarmee voor onze docenten tien succesfactoren voor onderwijs 
op afstand geformuleerd. U vindt ze in de bijlage van dit bericht. 
 
We hebben ervoor gekozen om niet volgens het normale lesrooster onderwijs te geven. 
Dat heeft de volgende redenen: 
- Ouders geven aan dat er met thuiswerkende ouders en meerdere kinderen in het  

gezin niet genoeg apparaten zijn om via een vast rooster lessen te volgen; 
- Voor onze docenten vereist de combinatie van thuis werken en zorgen een grotere  

mate van flexibiliteit dan het lesrooster biedt; 
- We zien de huidige situatie als een kans om te sturen op meer  

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van onze leerlingen. We vinden dat wij 
moeten zorgen voor een structuur waarbinnen dat kan; 

- Uit onze evaluatie blijkt dat verreweg de meeste leerlingen met de huidige manier  
van werken goed verder kunnen met hun schoolwerk. 
 

Het onderwijs op afstand vraagt veel van onze leerlingen en docenten en ongetwijfeld 
ook van u als ouder. We doen ons best om binnen de mogelijkheden en vanuit onze 
onderwijskundige visie het onderwijs op afstand vorm te geven. Dat kan alleen slagen als 
het ouders lukt hun kinderen thuis te ondersteunen. In een vorig bericht verwezen we u 
naar de website https://ouders.lesopafstand.nl/ . Op deze website staat een aantal 
handige tips. Een deel ervan hebben we voor uw gemak bijgevoegd, als bijlage treft u de 
pedagogische tips aan van deze website. Op de site staan verder nog didactische tips, 
concentratietips en tips over de communicatie met school. De site is zeker de moeite van 
het bekijken waard. 
 
Ik hoor van veel docenten dat ze de kinderen missen. De manier waarop zij nu 
noodgedwongen lesgeven, is niet waarom zij docent zijn geworden. Hopelijk kunnen we 
snel weer terug naar een normale situatie, waarin we dan meenemen wat we deze 
periode allemaal geleerd hebben. Tot dat moment maken we er samen het beste van.  
 

Hopelijk tot snel! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Schuurmans 
Rector 
 
Bijlage 1: 10 succesfactoren onderwijs op afstand Frits Philips lyceum-mavo 
Bijlage 2: pedagogische tips van ouders.lesopafstand.nl 

https://ouders.lesopafstand.nl/

