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Wanneer we door omstandigheden voor (een deel van de) school onderwijs op afstand moeten bieden, dan 

streven we ernaar het onderwijs zo veel mogelijk ‘normaal’ te laten doordraaien. Zo raak je door de 

omstandigheden niet achterop met je schoolwerk. Het door laten gaan van praktijkvakken op afstand is 

ingewikkelder. Van je leraar ontvang je instructie over wat daarin wel en niet mogelijk is en over bijvoorbeeld een 

alternatief programma. 

 

Voorbereiding op thuiswerken 

- Zorg voor een goede werkplek. Dat betekent in ieder geval: 

o een opgeruimde tafel of opgeruimd bureau. 

o een goede stoel waarop je aan de slag kan. 

- Start goed voorbereid aan de lessen. Dat betekent: 

o zorg dat je voorbereidend huiswerk klaar is. 

o zorg dat je weet wat je voor welke les waar kunt vinden in Teams en Magister. 

- Zorg voor een computer/laptop/telefoon met toegang tot Teams, Magister en je leerlingmail 

(leerlingnummer@student.oosterlicht.nl). Check je leerlingmail dagelijks. 

- Zorg ervoor dat je op het moment dat de les begint, klaar zit achter je laptop, met je ontbijt achter de 

kiezen en gekamde haren. Zet je camera aan en ga goed in beeld zitten, op deze manier ben je ‘aanwezig’ 

in de les. 

 

De les en lestijden 

- De les staat klaar in Teams en/of Magister. Als er andere programma’s gebruikt worden, word je vanuit 

Teams en/of Magister doorverwezen. 

- We houden de normale les- en pauzetijden aan. 

- De docent start elke les klassikaal. Na de klassikale start vertelt de docent hoe de les er verder uit gaat 

zien. Luister goed naar de instructies van je docent. Elke docent geeft op een andere manier invulling aan 

de les.  

- Ook tijdens les op afstand verwachten we van jou een actieve houding. In ieder geval bij de start van de 

les ben je in beeld, je reageert als er wat van je gevraagd wordt via de microfoon of in de chat, je levert 

(huis)werk in als daarom gevraagd wordt, enzovoorts. Ben je wel ingelogd, maar neem je niet deel aan de 

les, dan meldt de docent je op ‘afwezig’. 

- Na 40 minuten (in geval van een 40 minuten- rooster: na 30 minuten) stopt de les en heb je, net als de 

docent, even tijd om te ontspannen. In deze tijd kan je wat te drinken pakken, naar de wc, je hond aaien 

en je benen strekken. Zorg er wel voor dat je op tijd weer klaar zit voor de volgende les.  

 

Na de lessen of in eventuele tussenuren 

- Check bij jezelf of je alles begrepen hebt. 

- Zorg dat je het werk dat buiten de les om moet gebeuren, leert en maakt. 

- Vergeet vooral niet óók even te bewegen en te ontspannen. Dat helpt je om je op de andere momenten 

ook weer beter te kunnen concentreren. 

We wensen je heel veel succes! Neem contact op met je mentor als je vragen hebt of vastloopt.  
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