Aan de leerlingen van Were Di Drie leerjaar 4
en hun ouders / verzorgers

Valkenswaard, 17 maart 2020
Betreft: Onderwijs op Afstand Were Di Drie
Beste ouders en leerlingen van Were Di Drie,
Nu door de Coronacrisis de scholen gesloten zijn hebben we de voorbije dagen veel energie gestoken
in het organiseren van ‘onderwijs op afstand’. Want hoewel leerlingen niet op school kunnen komen wil
dat niet zeggen dat het leren stopt. Zeker niet bij Natuurlijk Leren dat uitgaat van het principe dat je je
leven lang leert, ongeacht waar je bent.
Onze inschatting is dat het Were Di Drie-onderwijs goed op afstand te realiseren moet zijn. Onze
leerlingen zijn als het goed is gewend om zelf aan het stuur te zitten en keuzes te maken. Als school is
het onze taak om ze uit te dagen nieuwe stappen te zetten door het aanbieden van inhoud (prestaties,
opdrachten, workshops etc.) en ze daarin te begeleiden. Dat is natuurlijk eenvoudiger als we elkaar
fysiek tegenkomen, maar ook op afstand kan deze manier van werken overeind blijven. Zeker met de
digitale hulpmiddelen die tegenwoordig voor handen zijn.
Deze brief is een uitleg hoe we dat op hoofdlijnen willen aanpakken, lees hem daarom goed samen
door.
Wat is onze verwachting van de leerling?
We verwachten dat de leerlingen gewoon dagelijks met hun schoolwerk aan de slag gaan. Dit zijn voor
leerjaar 1, 2 en 3 grotendeels dezelfde onderwerpen die ze normaal gesproken ook in hun weekrooster
zouden tegenkomen. Een periode net als anders dus met verschillende doelen die aan het einde
behaald moeten zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de leerlingen om hiermee aan de slag te. Ze
kunnen daarbij digitaal de hulp inschakelen van de coaches. (zie verderop in deze brief)
Wellicht ten overvloede: in verband met de richtlijnen van het RIVM gebeurt het samenwerken met
andere leerlingen ook online, evenals het raadplegen van externe bronnen.
Hoe kunnen ouders / verzorgers daarbij ondersteunen?
Het is belangrijk dat de ontwikkeling van uw kind / de leerling niet tot stilstand komt door de ontstane
situatie. Wij doen daar op afstand ons deel in, ouders zitten wat dat betreft nu dichter bij het vuur.
Wetende dat het initiatief in eerste instantie bij de leerling ligt, kunnen ouders het volgende doen om te
ondersteunen:
- samen zorgen dat Microsoft Teams werkt op de laptop van uw kind. (instructie in de bijlage bij deze
brief)
- samen kijken naar de totale workload van de periode.
- samen kijken waar de informatie te vinden is per onderdeel.
- samen kijken naar afzonderlijke onderdelen. Wat wordt er inhoudelijk gevraagd?
- samen kijken wanneer contactmomenten via Microsoft Teams met docenten zijn ingeroosterd.
(klik hier, dit rooster staat vermeld op de website)
- samen kijken hoe de verschillende onderdelen per dag / week kunnen worden ingepland.
Welke digitale manieren om te werken gebruiken we? Hoe houden we contact?
Om de leerling goed te kunnen begeleiden maken we zoveel mogelijk gebruik van de kanalen die we
voorheen ook gebruikten met de leerlingen.
- Het aanbieden van alle onderwijsinhoud: via Magister / OneNote

-

Het tussentijds laten bekijken van werk: door documenten te delen in Word / door te e-mailen /
door inzage in OneNote.
Het inleveren van werk: via Magister / OneNote

Daar komt nu een belangrijk kanaal bij om de leerling individueel en in groepsverband te kunnen
spreken via een videoverbinding → Microsoft Teams. We gebruiken dit medium bijvoorbeeld voor het
voeren van pitstops, opdrachtgevergesprekken en het geven van instructie aan grotere groepen
leerlingen.
Omdat leerlingen van onze school al eigenaar zijn van het Microsoft Office Pakket, is het gebruik van
MS Teams gratis.
Gebruik het bestand dat is bijgevoegd om in een paar stappen Microsoft Teams te activeren op je
laptop.
Woensdag eerste test: werkt MS Teams?
Omdat de werking van MS Teams een belangrijk puzzelstukje is om op afstand te kunnen werken,
neemt je mentor morgen via MS Teams contact met je op om te testen of de verbinding tot stand
gekomen is. Hoe laat dit gebeurt is afhankelijk van het leerjaar waar je in zit:
- Leerjaar 1:
09:00 uur
- Leerjaar 2:
10:30 uur
- Leerjaar 3:
11:00 uur
- Leerjaar 4:
11:30 uur
Mocht de verbinding niet tot stand komen dan merkt je mentor dat vanzelf en zal er op een later moment
contact met je opgenomen worden om te kijken of het probleem te verhelpen is.
Donderdag 19 maart: start van onderwijs op afstand
Dan beginnen de online lessen via MS Teams. Het rooster vindt u terug op de website.
Hoe nu verder met het afronden van het Schoolexamen en de voorbereiding op het eindexamen.
Vanmiddag heeft de minister van Onderwijs aangegeven dat het afnemen van toetsen voor het SE
(schoolexamen), CSPE’s (praktijkexamens) en digitale examens toch op school mag worden
georganiseerd.
Hoe dit precies op Were Di zal worden georganiseerd, is iets waar morgen verder naar wordt gekeken.
Het spreekt voor zich dat u daar tijdig over wordt geïnformeerd.
De lessen die vanaf donderdag online, via MS Teams, worden aangeboden gaan hoe dan ook starten
en zijn onderdeel van de voorbereiding op het eindexamen.

Wat als mijn laptop defect is?
Het device dat je tot je beschikking hebt is extra belangrijk de komende weken. Mocht je laptop defect
gaan dan is het volgende van belang:
- Heb je een laptop via The Rent Company? Dan kun je op iedere donderdag tussen 10:00 en
11:00 uur je laptop inleveren bij de balie op school. Je krijgt een leenexemplaar en ontvangt
bericht op welk moment de laptop weer op te halen is.
- Heb je een eigen laptop? Dan zul je zelf zorg moeten dragen voor de reparatie. In de tussentijd
kun je wel kijken of er in huis een ander device te gebruiken is.
Deze brief is een eerste aanzet tot het verzorgen van onderwijs op afstand die geldt voor alle leerlingen
op Were Di Drie. Als het gaat om de begeleiding van uw zoon / dochter, blijft de mentor de eerste
aanspreekpersoon. Uiteraard proberen we blijvend alle betrokkenen van de juiste informatie te voorzien.
Let goed op elkaar in de komende weken,

Vriendelijke groeten,
Michiel van Dooren
Paul Verzellenberg
Teamleiders Were Di Drie

