
 

 
W  www.jenaxl.nl |          info@jenaxl.nl  | B  Gelijkheid 3, 8014 XC  Zwolle  | P  Postbus 1, 8000 AA  Zwolle 

 
jenaxlzwolle |            @jenaxl |            jenaxlzwolle |            mijnjenaxl 

 

 
 
Zwolle, 10 september 2020 
Betreft: Online lessen JenaXL 
 
 
Geachte ouder/verzorgers, 
Beste leerlingen, 
 
We zien dat steeds meer leerlingen thuis zitten met milde COVID 19 gerelateerde klachten. 
Dat is natuurlijk jammer want we willen jullie graag ontmoeten. Tegelijkertijd zijn we blij dat 
leerlingen en ouders goed hun verantwoordelijkheid nemen en niet naar school komen bij 
klachten. Alleen op deze manier helpen we samen mee om de verspreiding van COVID 19 te 
reduceren.  
 
Voor de duidelijkheid nogmaals de richtlijnen voor het thuisblijven van leerlingen: 

- Bij milde klachten blijf je thuis en laat je je zo spoedig mogelijk testen. 
- Bij een negatieve test (geen COVID 19), kan je weer naar school komen. 
- Bij milde klachten van een huisgenoot kan je wel naar school komen. 
- Bij zware klachten (o.a. koorts) van een huisgenoot blijf je ook thuis totdat is 

uitgesloten dat er sprake is van een besmetting of, 10 dagen nadat er 24 uur geen 
klachten meer zijn bij de huisgenoot. 

 
Uiteraard zijn daarnaast nog steeds alle eerder gecommuniceerde maatregelen van kracht. 
 

Doorgang van onderwijs 
We willen zoveel mogelijk ons onderwijs in deze moeilijke situatie laten doorgaan, ook voor 
leerlingen die prima thuis online onderwijs kunnen volgen. Afgelopen week hebben we 
mooie ervaringen opgedaan met het “live” volgen van online lessen. Er is wel behoefte aan 
een duidelijke lijn en afspraken waarover ik u hierbij informeer.  
 

Ziekmelding: 
Als uw zoon/dochter ziek is kunt u dit via magister of telefonisch doorgeven. Als u via 
magister afmeldt, dan vinden we het belangrijk dat u in de loop van de dag ook nog even 
belt. 
 

Quarantaine melding: 
Als uw zoon/dochter in thuis quarantaine zit en wel online lessen kan volgen dan vragen we 
u dit tussen 8:00 uur en 8:30 uur telefonisch door te geven. Wij maken een lijst met 
leerlingen die online lessen gaan volgen en informeren de docenten hierover dagelijks. Een 
leerling die thuis online lessen volgt zal ook alle lessen online aanwezig moeten zijn. In de les 
zal zowel fysiek als online op absentie worden gecontroleerd. De leerling blijft op de online 
leslijst staan totdat u doorgeeft dat dit niet meer nodig is. 
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Hoe volg je online lessen: 
Er zijn twee opties: 

1. Buddy systeem (leerlingen helpen elkaar om online aanwezig te zijn) 
2. Docent zet eigen Ms-team in met streaming of schermdeling mogelijkheden. 

 
De docent bepaald bij de start van de les welke optie in die les het meest geschikt is. 
 

Optie 1) Het buddy systeem: 
In de onderbouw begeleid de stamgroepleider de leerlingen als er ’s ochtends een buddy 
gekoppeld moet worden. Leerlingen gebruiken dan hun telefoon of laptop om de les online 
door te zetten naar de leerlingen thuis. In de middenbouw en bovenbouw vragen we hierbij 
meer initiatief van de leerlingen zelf. Leerlingen kunnen onderling goed overleggen wie 
elkaar online willen helpen. Dit is nodig omdat in de midden- en bovenbouw meer 
wisselingen in groepssamenstellingen van toepassing zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we op 
onze school hier samen goed uit gaan komen, ‘leren van en met elkaar’. Een 
stamgroepleider of vakdocent kan ondersteunen in dit proces. 
 

Optie 2) Docent zet eigen Ms-team in: 
De docent zal via Ms-teams contact zoeken met de leerlingen thuis. De docent zal dan zijn 
scherm delen of zelf de les streamen. 
 

 

Afspraken 
Om te zorgen dat we deze werkwijze goed kunnen implementeren en de mogelijkheden 
hiervoor langdurig kunnen benutten is het belangrijk dat we ons aan afspraken houden. 
Naast vanzelfsprekende normen en waarden wil ik onderstaande afspraken expliciet 
benadrukken. 
 

Afspraken voor leerlingen:  
- Het is verboden om beeld- en geluidsfragmenten van de les zonder toestemming op 

te nemen.  
- Als je wel beeld- of geluidsfragmenten mag opnemen, dan is het verboden om die 

zonder toestemming verder te verspreiden.  
- Log op tijd in bij de volgende les. Houd er rekening mee dat het voor een docent niet 

meevalt om én de leerlingen in de klas én de leerlingen thuis goed te bedienen. De 
docenten hebben ook tijd en ervaring nodig om hier handig in te worden.  

- Communiceer met je stamgroepleider als er dingen bij het online onderwijs niet goed 
gaan.  

- Gebruik bij een online les altijd een koptelefoon, zowel thuis als ook op school. 
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Afspraken voor docenten:  
- Voor de leerlingen die thuis zitten worden de lessen verzorgd via Ms-teams.  
- De communicatie tussen docent en de thuiszittende leerling tijdens de lessen gaat via 

Ms-teams.  
- Het huiswerk voor de volgende les staat in Magister. 
- In Magister staan de weektaken.  

 
 

Als docenten zelf thuis moeten blijven 
Net als dat leerlingen om verschillende redenen thuis moeten blijven, geldt dat ook voor 
docenten. Als docenten thuis kunnen werken, gaan de lessen op afstand zo veel mogelijk 
door. Afhankelijk van de beschikbaarheid van vervangers, ruimte en de leeftijd van de 
leerlingen wordt er gekeken of de leerlingen al dan niet onder begeleiding van een 
surveillant in het ingeroosterde lokaal de les gaan volgen.  
In sommige gevallen kan er ook gekozen worden voor een onbegeleide setting of kan de les 
door de leerlingen thuis gevolgd worden.  
Uiteraard zal er veel afhangen van hoeveel docenten er tegelijkertijd thuis moeten blijven. 
Bij een griepgolf zullen we voor sommige klassen misschien moeten kiezen voor een dag 
thuisonderwijs.  
 
Hopende u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd over onze werkwijze voor 
de online lessen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we verspreiding van COVID 19 zoveel 
mogelijk kunnen voorkomen, hopend op een moment dat we weer allemaal gewoon naar 
school kunnen. Ik wil u danken voor al uw begrip en medewerking in deze moeilijke tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Arnoud van der Mannen 
Teamleider JenaXL 

http://www.jenaxl.nl/
mailto:info@jenaxl.nl
https://www.instagram.com/jenaxlzwolle/
https://www.facebook.com/JenaXL/
https://twitter.com/JenaXLZwolle
https://www.youtube.com/user/mijnjenaxl
https://www.instagram.com/jenaxlzwolle/
https://www.facebook.com/JenaXL/
https://twitter.com/JenaXLZwolle
https://www.youtube.com/user/mijnjenaxl

