
Maastricht, 1 april 2020 

 

Geachte ouders en/of verzorgers, 

Inmiddels zijn we ruim anderhalve week bezig met het geven van onderwijs op afstand. Dit betekent dat we 

nog in de beginfase zitten. De kinderziekten zijn nog volop aanwezig. We ontvangen van u als ouders, van onze 

leerlingen en onze docenten ruime feedback, die we, voor zover mogelijk, meenemen bij het zoeken naar 

oplossingen, aangezien deze situatie, zoals gisteravond uit de persconferentie van de regering bleek, 

vooralsnog tenminste tot en met de meivakantie zal voortduren. 

Voor zowel leerlingen als docenten is het een hele opgave om de hele schooldag achter een scherm te moeten 

doorbrengen. Daarnaast is het voor u als ouder of verzorger een forse omschakeling om uw kinderen de hele 

dag thuis te hebben. We realiseren ons dat de huidige situatie waarin wij allen verkeren, een groot beroep doet 

op u als ouders.  

In deze situatie stuiten we op verschillende problemen. Van uw kinderen wordt zelfdiscipline, structuur en 

planning verwacht. Deze zal, al naar gelang de leeftijd en studiehouding van uw kind, enorm verschillen. De 

docenten vinden het lastig zij hun leerlingen niet fysiek aan het werk kunnen zetten, dus bijvoorbeeld niet 

gewoon klassikaal sommen maken, waarbij de docent vragen kan beantwoorden of de leerling op weg kan 

helpen wanneer hij ergens vastloopt. Hierdoor wordt het ‘thuiswerk’ dat qua hoeveelheid, weinig verschilt van 

de normale situatie, als veel zwaarder ervaren dan normaal door uw kind. Wij hebben vorige week reeds een 

beroep gedaan op de collega’s om hiermee rekening te houden bij het geven van huiswerk en lange termijn 

opdrachten. 

De kwesties waar we voor het overige tegenaan lopen, variëren. Zo blijken onze schoollaptops, die door het 

merendeel van de docenten thuis worden gebruikt niet te beschikken over camera’s. Daarnaast blijken nogal 

wat leerlingen helemaal niet online te kunnen werken, omdat ze óf niet beschikken over een laptop of ander 

device, óf de Wifi aansluiting niet is berekend op een dergelijk intensief online gebruik door overbelasting. Dit 

gold bijvoorbeeld ook voor het programma Itslearning, dat landelijk plotsklaps overbelast raakte en vorige 

week te pas en te onpas haperde. Wij zoeken dus naar wegen, waarbij alle leerlingen mee kunnen doen en 

niemand wordt buitengesloten.  

Daarnaast moeten we het verschil in digitale vaardigheden erkennen bij onze docenten. Niet iedereen is even 

handig met het gebruik van digitale leeromgevingen. De samenloop van de recente invoering van de 

programma’s Somtoday en Itslearning en de huidige schoolsluiting is niet ideaal. De beide genoemde 

programma’s waren nog niet volledig geïmplementeerd en de interne scholing van de docenten was nog niet 

afgerond op het moment dat twee weken geleden de scholen sloten. Hierdoor constateren we dat niet door 

alle docenten op hetzelfde niveau gebruik kan worden gemaakt van deze programma’s tijdens het 

afstandsonderwijs en de docenten dus al doende lerende zijn. 

Voorts worstelen we met het probleem van de leerplicht. Wettelijk is afstandsonderwijs geen onderwijs in de 

zin van de Leerplicht; het is moeilijk om te controleren of de leerling aanwezig is bij de lessen. Een computer 

kan ‘online’ aan worden gezet, zonder dat de leerling actief bezig is met zijn of haar les. De vraag is of we u als 

ouders moeten gaan benaderen in deze situatie? Wij zijn in ieder geval van plan om contact met de ouders op 

te nemen indien de docent enige tijd geen teken van leven en huiswerk heeft ontvangen van uw kind. Dit geldt 

overigens voor een kleine groep leerlingen. Over het algemeen ontvangen we berichten van docenten dat het 

lesgeven steeds beter gaat, dat uw kinderen er aan gewend raken en steeds meer participeren en de flauwe 

grappen achterwege worden gelaten.  

Wij blijven contact met u houden via onze bulletins, website-, facebook- en e-mailberichten en vragen uw 

begrip voor de situatie waarin wij ons allen bevinden. 

Met vriendelijke groet, 

 
Paula Corsten 
Locatiedirecteur Sint-Maartenscollege 


