
Datum: 16 december 2020

Aan: alle ouders/verzorgers van het HLW

Betreft: afspraken online lessen

 

Geachte ouders / verzorgers,

Graag blikken we samen met u vooruit op de komende weken, waarin we in ieder geval 

tot en met 18 januari zullen overschakelen op afstandsonderwijs. Dit houdt in dat waar 

onderwijs normaal op school plaatsvindt, dat na de vakantie ‘online’ gebeurt.

De lessen worden gegeven volgens het  rooster (45 minuten per les) waarbij het verkort

normale lesrooster wordt aangehouden, te zien in Magister.

In de bijlage treft u het Teamsprotocol: hoe wij verwachten dat leerlingen omgaan met 

het online volgen van de lessen.

Afstandsonderwijs

• Afstandsonderwijs verloopt bij ons via  (huiswerk en opdrachten) en via Magister

 (voor online lessen).Microsoft Teams
• In Magister zetten de docenten een link naar de les in Teams- dit zien zij dus in 

de Magister agenda, niet in de Teams agenda.
• Leerlingen komen voorbereid naar de les; huiswerk is gemaakt, boeken, pen en 

papier zijn aanwezig.
• Een gedragscode voor Teams is bijgevoegd.
• Voor  gelden uitzonderingen; zij kunnen in aangepaste eindexamenleerlingen

vorm wel op school komen na de Kerstvakantie ter voorbereiding op de 

tentamenweek. Verdere informatie volgt via de Teamleiders.
• Voor leerlingen voor wie het afstandsonderwijs niet goed verloopt kunnen wij 

opvang regelen op school. Via de mentor inventariseren wij welke leerlingen dit 

betreft, u kunt dus zelf ook contact met de mentor hierover opnemen.

 

http://www.hlw.nl


Ritme en Regelmaat

• Uw kind dient “les klaar” te zijn voor het eerste lesuur, net alsof hij/zij naar 

school zou gaan.
• Hou het lesrooster van die dag aan. Neem tussen de lessen even pauze en hou 

de reguliere pauzetijden aan. Wellicht kunt u elke dag met uw kind even 

doornemen waar hij/zij aan gaat werken.
• De mentor heeft wekelijks contact met de leerlingen. U kunt hem/haar natuurlijk 

ook mailen als u vragen of zorgen heeft.
• Bewegen is heel belangrijk om ( mentaal) fit te blijven. Probeer een normaal 

dag- en nachtritme te behouden  op tijd naar bed en op een normaal tijdstip ,

opstaan, zeker na de vakantie zal dit weer even moeilijk zijn.

 

Aanwezigheid en gedrag

• Mocht u kind ziek zijn en de lessen online niet kunnen volgen, meld hem of haar 

dan ziek. De absentenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.
• Als een leerling niet aanwezig is tijdens een les dan wordt hij/zij op afwezig 

gezet. De verzuim coördinator zal dan contact met u opnemen. Bij veelvuldig 

verzuim kan er een melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar.
• Mocht uw kind zich misdragen tijdens de les dan kan de docent uw kind 

verwijderen uit de les. Dit wordt genoteerd in Magister. Mocht dit vaker 

voorkomen dan zal de mentor dit met u bespreken. ( zie de gedragscode)

 

 

 

• Kinderen missen het contact met andere jongeren. Via de telefoon en sociale 

media houden zij contact met elkaar. Blijf met ze mee kijken wat er daarin 

gebeurt maar laat het ook een uitlaatklep voor ze zijn.
• Gelukkig mogen wij nog beperkt naar buiten, indien uw kind naar buiten gaat 

dienen zij zich ook aan de regels van het RIVM te houden. Houd 1,5 meter 

afstand en met niet meer dan 2 andere personen afspreken.
• Mochten er thuis problemen ontstaan die jullie niet samen kunnen oplossen dan 

kunnen jullie contact opnemen met school. De mentor, betreffende teamleider of 

de zorg coördinator (  ) willen u graag helpen, ondersteunen of m.bosch@hlw.nl



verwijzen. Verder is het Ouder Kind Team beschikbaar via www.oktamsterdam.

 . Goede informatie en tips over onderwijs op afstand zijn te vinden op de nl

website van het Nederlands Jeugd Instituut  .www.NJI.nl

                                                                                                                                             

               

Het blijven onzekere tijden en wij hopen dat het normale leven weer snel terug zal keren. 

Maar tot het zo ver is, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

 

 

Met vriendelijke groet nemens de schoolleiding en docenten,

M. van Minnen

Teamleider Onderbouw
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