
 

 

 

Aan de leerlingen, ouder(s), verzorger(s), 

 

Betreft: online onderwijs en vragen over surveillance  

 

Beste leerlingen, ouder(s), verzorger(s), 

Sinds twee weken hebben we het online onderwijs ingericht ten behoeve van leerlingen en 

personeel. De eerste pilotfase is achter de rug en we stellen wat zaken bij, met name op gebied van 

materialen (denk aan microfoontjes e.d.) en infrastructuur. 

Wij willen in deze brief ook aandacht vragen voor het volgende. 

- Bij de absentiemelding moet altijd worden aangegeven of de leerling online onderwijs gaat 

volgen. Dit wordt namelijk genoteerd, zodat de leraar weet wie hij/zij in de les kan 

verwachten. 

- In teams staan klassen klaar voor de lessen; deze eindigen op -2021 (de klassen van vorig jaar 

kunnen worden verwijderd). Bij het begin van de les zal de leraar een vergadering starten of 

er staat een opdracht klaar. De leerling neemt uit zichzelf deel aan de vergadering. Indien de 

leerling niet deelneemt, wordt deze als absent geregistreerd. 

- De leerling is zichtbaar op het scherm (camera aan en microfoon uit). Een leerling zit óf fysiek 

in de klas óf is zichtbaar op het scherm. Dat vergemakkelijkt ook het contact/interactie met 

de leraar. Niet zichtbaar betekent dat de leerling als absent wordt beschouwd. 

- Leerlingen die niet beschikken over een laptop kunnen, zoals in de periode maart tot juni – 

een leenlaptop op school aanvragen. Dit kan bij a.brandt@novalis.nl 

- Magister is leidend voor het huiswerk 

 

Wij constateren  ook dat vooral de uitval van leraren tot knelpunten leidt in de personele bezetting. 

Wij zijn daarom zeer dringend op zoek naar mensen, die bereid zijn te surveilleren. Vaak kan de 

leraar vanuit de  thuissituatie lesgeven en op het scherm zichtbaar zijn, maar een surveillant is  

dan zeer welkom in de klas. Wij zijn ook bereid hiervoor een vrijwilligersvergoeding ter beschikking 

te stellen. 

Graag ontvangen wij veel aanmeldingen hiervoor (m.vermeer@novalis.nl). Ook voor vragen mag een 

mail worden gestuurd. 

 

We merken dat het een enorme inspanning van iedereen vergt om het zogenaamde ‘hybride’’  

onderwijs op adequate wijze te realiseren. Wij vragen daarom ieders medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marijke Vermeer, 

Rector  
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