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INLEIDING 

Sinds maart 2020 is het Coronavirus verantwoordelijk voor een pandemie, die wereldwijd veel 
slachtoffers kent. Per werelddeel, land en/of regio worden maatregelen getroffen om het virus in te 
dammen en/of te bestrijden. 

Het onderwijs is een van de sectoren waar maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen dienen 
ervoor leerlingen thuis te ondersteunen bij het onderwijs als de school gesloten wordt. 

De directeur/bestuurder kan om twee redenen besluiten de school te sluiten. De eerste reden is 
sluiting wegens ziekte van docenten waardoor geen sprake meer is van goed onderwijs. De tweede 
reden is sluiting op basis van oplegging door het kabinet en/of GGD.  

Een besluit tot sluiting van de school betekent dat leerlingen op onze school geen persoonlijk 
onderwijs kunnen volgen. Zij moeten tijdens de sluitingsperiode op een andere manier onderwijs 
aangeboden krijgen om geen grote onderwijsachterstanden op te lopen. Deze vorm van onderwijs 
geldt voor alle leerlingen van klas 1 tot en met 4 met speciale aandacht voor de eindexamen 
leerlingen. 

Op dit moment is het nog niet duidelijk in hoeverre de directeur/bestuurder mag afwijken van het 
vastgestelde PTA (Programma van Toetsing en Afronding). De vraag is inmiddels door haar bij de 
Inspectie van OC&W  gesteld. De inspecteur komt zo spoedig mogelijk met een antwoord. Het 
draaiboek wordt op basis van die uitspraak aangepast. 

 

BESLUIT TOT SLUITEN SCHOLEN 

Het besluit om de school te sluiten is door het kabinet op 15 maart 2020 genomen. De directeur/ 
bestuurder volgt dit besluit strikt op.  

 

GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING ONDERWIJS TERSCHELLING 

Alle Primair Onderwijsscholen en het Voortgezet Onderwijs ’t Schylger Jouw hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid omtrent de uitvoering van de maatregelen die door het Kabinet 
worden genomen. De schoolbesturen communiceren gezamenlijk naar ouders/leerlingen en stellen 
de Portefeuillehouder Onderwijs, burgermeester B. Wassink hiervan terstond op de hoogte. 

De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk om het onderwijs tijdens de sluitingsperiode zo goed 
mogelijk aan de kinderen/leerlingen aan te bieden. Bij sluiting van de scholen volgen de 
schoolbesturen hun eigen draaiboek. 

 

COMMUNICATIE AAN OUDERS/LEERLINGEN 

Doel van adequate informatie is om ouders en leerlingen blijvend op de hoogte te houden van  
actuele, onderwijsgerelateerde ontwikkelingen omtrent het Coronavirus. 

Wekelijks verschijnt op maandag een update over het Corona virus en de ontwikkelingen van 
school/onderwijs op afstand.  De update wordt door de directeur/bestuurder geschreven en wordt 
per mail aan ouders/leerlingen verstuurd. Ook als er geen extra informatie is, wordt de brief 
verstuurd (geen ontwikkeling is ook informatie). Ouders moeten hierop kunnen vertrouwen. 

Alle belangrijke informatie wordt door de directeur/bestuurder ook op de website van school 

geplaatst 
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ONDERWIJS OP AFSTAND 

Doel is om bij lesuitval het leerproces zo min mogelijk te verstoren. Hiervoor is het noodzakelijk om 
onderwijs op afstand te ondersteunen. 
 

HUISWERK TOT EINDE APRIL 2020 

Doel is het onderwijs op afstand zo professioneel mogelijk aan te bieden. Het is noodzakelijk zicht te 
hebben op de te volgen leerstof tot einde april 2020 zodat leerlingen thuis hun huiswerk kunnen 
leren en maken. Daardoor ontstaat beperkte leerachterstand. 
 
LIVESTREAM ONDERWIJS TIJDENS SLUITING SCHOOL 
 
Tijdens de sluiting van school wordt aan alle leerlingen van klas 1 t/m 4 thuis onderwijs op afstand 
geboden om leerachterstanden te beperken.  
 
Dat doen we aan de hand van de volgende digitale werkvormen:  

1. Magister (inloggen voor leerlingen en ouders; is reeds een bekende werkwijze) 
2. Lesson-up (inloggen is bekend) 
3. Livestream voor het beantwoorden van gerichte huiswerkvragen 
4. Mail via de school-mail-accounts van leerlingen en docenten (zie de website voor het e-mail 

adres van het leerlingen- en docententeam). 
 
Ad. 1.  Magister is leidend in het bieden van onderwijs op afstand. Leerlingen, ouders en docenten 

zijn bekend met deze werkvorm. 

Ad. 2. Lesson-up is een gevarieerde en interactieve werkvorm met video’s, afbeeldingen, 
opdrachten etc. Leerlingen kennen deze werkvorm voor o.a. DTE en Technask. Vanaf 
donderdag bieden we alle vakken ook aan via Lesson-up ter ondersteuning van de boeken.t  

Ad. 3.  Livestream: Deze digitale werkvorm wordt vanaf donderdag 19 maart 2020 operationeel. Het 
livestream rooster wordt hieronder beschreven. Tijdens de livestream is een docent in de 
klas aanwezig en kan aan de hand van gerichte huiswerkvragen uitleg over de lesstof geven. 
De huiswerkvragen stellen de leerlingen via de chat. Leerlingen kunnen op youtubekanaal 
www.youtube.nl/jouwtv inloggen voor het stellen van vragen via de livestream. 

Ad. 4. Leerlingen kunnen huiswerk gerelateerde vragen via het e-mail adres van hun docent stellen. 
Leerlingen kunnen via het e-mailadres van hun coach alle vragen stellen, die hen bezighoudt. 

 
VAKKEN LIVESTREAM 

Onderstaande vakken komen voor livestream in aanmerking: 
- Engels  
- Duits 
- Nederlands 
- Aardrijkskunde (DTE) 
- Geschiedenis  
- Biologie 
- Economie (DTE) 
- Natuurkunde 
- Scheikunde 
- Wiskunde 

- Techniek en CKV 

http://www.youtube.nl/jouwtv
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Op basis van de actualiteit en kwaliteit kan het livestream rooster worden aangepast en/of gewijzigd.  
Ouders en leerlingen ontvangen hierover schriftelijk bericht. Het livestreamrooster is door de 
directeur/bestuurder vastgesteld. 
 
 
ROOSTER LIVERSTREAM ONDERWIJS 
 
Maandag: 

- 10.00 – 11.15   Duits, Anneke van der Veen 
- 11.30 – 12.45   Wiskunde, Geke Scheepstra 
- Pauze (12.45 – 13.30) 
- 13.30 – 14.45   Scheikunde, Inge Ledent 

 
Dinsdag: 

- 10.00 – 11.15   Nederlands, Hanneke Scholten 
- 11.30 – 12.45   Economie, Lambert Smit  
- Pauze (12.45 – 13.30) 
- 13.30 – 14.45   Engels, Anna Gorter 

 
Woensdag: 

- 10.00 – 11.15   Aardrijkskunde, Martin de Lange 
- 11.30 – 12.45   Nederlands, Anneke van der Veen 
- Pauze (12.45 – 13.30) 
- 13.30 – 14.45   Biologie, Stella Berkhout 

 
Donderdag: 

- 10.00 – 11.15   Economie/ wiskunde, Anouk Heeger 
- 11.30 – 12.45   Natuurkunde/ Technask,  Inge Ledent 
- Pauze (12.45 – 13.30) 
- 13.30 – 14.45   Geschiedenis, Dirk-Jan van Schie 

 
Vrijdag: 

- 10.00 – 12.00 uur  Eindexamenkandidaten   
Martin de Lange en docenten kernvakken 

- 13.00 uur   Engels, Esther van den Berg 
 

TECHNIEK EN CKV 

Einde deze week ontvangen de docenten van CKV en Techniek werk-doe-pakketten, 
waaraan de leerlingen thuis kunnen werken. Hiervoor ontvangen de leerlingen a.s. vrijdag 
20 maart een e-mail waarin wordt uitgelegd welke pakketten worden aangeboden.  En hoe 
zij zich hiervoor kunnen inschrijven. 

 

TOEGANKELIJKHEID SCHOOL 

De school is gesloten maar dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.30 – 15.30 uur op 
telefoonnummer 0562-448531.  

Voor dringende vragen over de ontwikkelingen van het Coronairus kunt u telefonisch 
contact opnemen met Jannie Docter, 06 -2056 1437 of Esther van den Berg, 06- 4123 5511.
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E-MAIL 

Leerlingen ontvangen ook informatie via hun school e-mail adres. Zij moeten de e-mail dus 
dagelijks lezen. 

Docenten zijn per e-mail via school bereikbaar voor het stellen van gerichte 
huiswerkvragen. Met gerichte huiswerkenvragen wordt bedoeld: 

- Benoem het vak  

- Benoem het hoofdstuk 

- Benoem de paragraaf 

- Stel je vraag kort en duidelijk  

De docent geeft binnen 24 uur antwoord. Ook kan de docent besluiten de vraag in de 
livestream verbinding toe te lichten. 

 

APPEN 

Appen met je coach/docent wordt afgeraden. Reden hiervoor is de werkdruk bij de 
docenten niet onnodig hoog te maken. Er zijn voldoende overige manieren om in contact 
te komen met school en/of docent (e-mail; livestream; algemeen nummer school). 

 

OPHALEN BOEKEN EN OVERIGE LEERMIDDELEN 

Alle leerlingen worden dinsdag 17 maart a.s.  in de gelegenheid gesteld om boeken en/of 
overige leermiddelen van school op te halen.  Op het schoolplein staan tafels per leerjaar 
klaar.  

De volgende procedure wordt gevolgd: 

Klas 1 tussen 10.00 – 10.45 uur : ophalen boeken en overig van tafel 1. Kom niet in 
groepjes naar school en houd afstand tot je medeleerling 
(1-2 meter). 

 

Klas 2 tussen 11.00 – 11.45 uur : ophalen boeken en overig van tafel 2. Kom niet in 
groepjes naar school en houd afstand tot je medeleerling 
(1-2 meter). 

 

Klas 3 tussen 12.00 – 12.45 uur : ophalen boeken en overig van tafel 3. Kom niet in 
groepjes naar school en houd afstand tot je medeleerling 
(1-2 meter). 

Klas 4 tussen 13.00 – 13.45 uur : ophalen boeken en overig van tafel 3. Kom niet in 
groepjes naar school en houd afstand tot je medeleerling 
(1-2 meter). 

 

SCHOOLBESTANDEN 

Leerlingen die bestanden nodig hebben voor hun huiswerk kunnen hun coach vragen deze  
bestanden aan hen toe te sturen. 


