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en hun ouders/verzorgers 

 

 
 
Datum  : 25 maart 2020  

Ons Kenmerk : 2.correspondentie algemeen/corona-virus 

Onderwerp : evaluatie onderwijs op afstand 

   

 

 

Geachte ouders, beste leerlingen, 

 

Wij hebben deze week het onderwijs op afstand geëvalueerd. 

Alle docenten zijn bevraagd en veel ouders en leerlingen hebben gereageerd op de 

enquête. Onderwijs op afstand vraagt veel van onze docenten en van onze leerlingen. 

Onze docenten zijn het niet gewend om op afstand via Teams hun lessen te geven en 

sommige leerlingen missen de dagelijkse structuur van het lesrooster. In enkele dagen 

hebben we grote stappen gemaakt. Daar zijn wij ongelofelijk trots op! 

We hebben besloten niet over te gaan op het volgen van lessen via het 

lesrooster. 

Ongeveer de helft van de leerlingen geeft aan zich met de huidige manier van werken 

goed te kunnen redden. Een kwart van de leerlingen zou meer structuur willen via een 

lesrooster. De helft van de ouders geeft ook aan dat hun kind structuur mist, wat met 

een lesrooster opgelost zou kunnen worden. Sommige ouders hebben voorbeelden van 

scholen waar dit goed werkt. Andere ouders hebben voorbeelden van scholen waar dit 

niet goed werkt, omdat de leerlingen het moeilijk vinden de concentratie op te brengen 

en buiten het zicht van de docent andere dingen doen. Met meerdere kinderen en 

thuiswerkende ouders is er in veel huishoudens een gebrek aan apparatuur. Dan is er 

flexibiliteit nodig en die is er niet wanneer er op vaste tijden gewerkt moet worden. Onze 

docenten proberen, net als veel ouders, de zorg voor hun kinderen te combineren met 

hun werk. Ook zij hebben flexibiliteit nodig.    

We zien dit als een kans om de zelfstandigheid van onze leerlingen te 

vergroten. 

Behoorlijk wat ouders geven aan dat deze nieuwe manier van werken een flinke 

zelfstandigheid van de leerlingen vraagt, maar zien dit ook als een goede ontwikkeling. 

Uit onderzoek van de OESO (organisatie voor economische samenwerking en 

ontwikkeling) blijkt dat Nederlandse scholieren in vergelijking met leeftijdsgenoten uit 

andere landen ongemotiveerd en ongedisciplineerd zijn. De OESO geeft aan dat een 

oorzaak de manier kan zijn waarop wij ons onderwijs vorm hebben gegeven, met een 

docent die instructie geeft en leerlingen die moeten luisteren. Uit onderzoek blijkt dat 

leerlingen gemotiveerder zijn als zij de ruimte krijgen om hun eigen leren te organiseren. 

We zien deze bijzondere situatie als een kans om onze leerlingen meer zelfstandigheid te 

leren en daarmee meer te motiveren voor hun leren. 

We willen wel meer structuur aanbrengen in het onderwijs op afstand. 

Sommige leerlingen kunnen al heel goed zelfstandig werken, terwijl andere leerlingen dat 

moeilijker vinden. Voor alle leerlingen geldt dat zij, om zelfstandig te kunnen werken, 

structuur nodig hebben. We krijgen terug dat niet alle leerlingen in Teams hun weg 

kunnen vinden en dat niet alle docenten goed bereikbaar zijn. Om leerlingen werkelijk de 

kans te geven zelfstandiger te kunnen werken, zullen wij een structuur moeten 

aanbieden waarin dit ook kan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Daarom gaan we de manier waarop we werken aanpassen. 

Leerlingen geven bovenal aan de behoefte te hebben aan weektaken, duidelijk 

omschreven opdrachten die makkelijk vindbaar zijn en docenten die goed bereikbaar 

zijn. Vanaf volgende week zullen onze docenten weektaken aanleveren. Die staan bij alle 

Teams  (vakken) op dezelfde plek: bij bestanden in het mapje lesmateriaal. De docenten 

geven in de weektaak ook aan wanneer en op welke manier zij beschikbaar zijn om 

vragen te beantwoorden en of en wanneer zij een instructie zullen geven. De instructie 

nemen zij op, zodat leerlingen die ook achteraf kunnen bekijken. De mentoren worden 

toegevoegd aan alle Teams van de klas. Zij spreken één keer per week al hun leerlingen. 

Zo kunnen zij de leerlingen helpen met vragen of problemen in de planning. Om ervoor 

te zorgen dat onze leerlingen hun weg kunnen vinden via Teams, zullen we op onze 

website de meest gestelde vragen over Teams zetten en een aantal handige 

gebruiksaanwijzingen. Op deze manier kunnen ook ouders zien hoe we binnen Teams 

werken. Op https://fritsphilips.eu/nieuws vindt u ook alle door ons verstuurde brieven.  

Aan het einde van de volgende week evalueren we opnieuw. 

Onderwijs op afstand is nieuw. Scholen zijn daarin noodgedwongen snel een grote 

ontwikkeling aan het maken. Het is belangrijk dat we regelmatig evalueren en bijstellen. 

We zullen daarom aan het eind van de volgende week evalueren wat de nieuwe manier 

van werken oplevert. We kunnen onze manier van werken dan eventueel weer 

aanpassen. Onze verwachting is dat scholen ook na 6 april nog niet open zullen gaan. De 

minister geeft aan bij zijn beslissing gebruik te willen maken van de resultaten van een 

onderzoek. Dat onderzoek is waarschijnlijk over zes weken pas afgerond. Regelmatig 

evalueren en bijstellen is dan belangrijk. 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich geen zorgen hoeven te 

maken. 

De derde toetsweek gaat niet door en veel leerlingen maken zich zorgen over 

achterstanden en overgaan. Dat snappen we heel goed. De komende periode is geen 

vakantie. We verwachten dat onze leerlingen elke dag aan school werken. School is ook 

in deze periode niet vrijwillig en niet vrijblijvend. Maar onze leerlingen hoeven zich geen 

zorgen te maken over achterstanden op school. Alle kinderen in Nederland en veel 

kinderen op de wereld zitten in dezelfde situatie. Zodra we weer naar school kunnen 

zullen we onze leerlingen tegemoet komen op hun niveau en een oplossing bedenken. 

We realiseren ons dat veel van onze kinderen net zo bang zijn als veel volwassenen op 

dit moment. Ze horen niet alleen alles wat er gebeurt maar ze voelen ook de spanning en 

angst. Zij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Waar kinderen nu behoefte aan hebben 

is om zich veilig en geliefd te voelen. Het idee hebben dat het allemaal goed gaat komen. 

Dat vinden wij het belangrijkste op dit moment.    

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen? U kunt zoals altijd contact opnemen met de 

mentor of een vakdocent.  

Met vriendelijke groeten, 

 

 
 

Rob Schuurmans 

Rector  

https://fritsphilips.eu/nieuws

