
 
 

 

Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen in de niet-examenklassen 

 

 

Veghel,7 mei 2020 

 

 

Betreft: Verbeteringen onderwijs op afstand + verzuimregistratie, voor alle jaarlagen behalve de  

eindexamenklassen 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

U heeft wellicht gisteravond gehoord dat er richtlijnen opgesteld worden hoe de middelbare scholen per 

1 juni a.s. weer open kunnen gaan. Zodra wij deze ontvangen, zullen wij direct aan de slag gaan met 

een plan van aanpak. In deze brief informeer ik u graag over de verbeteringen die we vanaf volgende 

week maandag doorvoeren.  

In de brief voor de meivakantie heb ik u geïnformeerd over de uitslag van de enquête met betrekking 

tot het afstandsonderwijs. Deze uitslag was hoofdzakelijk positief; leerlingen, medewerkers en u als 

ouder/verzorger hebben ook een aantal verbeterpunten aangedragen. Daarnaast informeer ik u ook 

over de wijze waarop wij de verzuimregistratie gaan vormgeven i.v.m. het voldoen aan de wetgeving 

rondom de leerplicht.  

 

Contact/interactie 

1) Leerlingen, ouders en leraren geven aan behoefte te hebben aan uitbreiding van het aantal 

contactmomenten en het vergroten van interactie tijdens de lessen. Daarom passen we ons onderwijs 

op dit punt aan. De instructielessen die momenteel op het lesrooster staan, behouden we. De 

spreekuren komen echter te vervallen. Hiervoor in de plaats komt voor elk vak één digitaal lesuur op 

het rooster te staan. Het aantal vakken dat nu wordt aangeboden, blijft hetzelfde. 

Leraren en leerlingen en leerlingen onderling hebben op deze manier meer onderling contact en 

interactie. De digitale les wordt gebruikt voor extra uitleg, het nabespreken van de weektaak, het 

beantwoorden van vragen, etc.  

Deze digitale les is voor leerlingen verplicht. Leerlingen die hun weektaak onvoldoende hebben 

afgerond, nemen het volledige uur deel aan de les. Leerlingen die hun weektaak op orde hebben, 

worden mogelijk vrijgesteld voor een deel van de les. Dit bepaalt de leraar. Mocht een leraar 

ziek/afwezig zijn, dan komt de les helaas te vervallen. Voor sommige vakken geldt dat deze digitale les 

eens per twee weken wordt aangeboden. In het rooster kan uw kind zien voor welke vakken dit het 

geval is.  

 

2) Op het lesrooster van uw zoon/dochter staat vanaf volgende week één mentorles per week ingepland 

om het sociale contact te bevorderen. De invulling van dit uur wordt door de mentor verzorgd. Dit houdt 

in dat er sprake kan zijn van een klassikale mentorles, er met groepjes leerlingen gesproken wordt of 

dat er individuele gesprekken gevoerd worden. De mentor informeert zijn/haar klas over de inhoud van 

de les en of uw kind hierbij verwacht wordt. 
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Verzuim 

Wanneer een leerling onvoldoende deelneemt aan het afstandsonderwijs dan wordt dit door de 

leerplichtambtenaar gezien als ongeoorloofd verzuim. Wij koppelen het voldoen aan de leerplicht 

nadrukkelijk aan het maken van de weektaak en de aanwezigheid bij de digitale lessen. 

 

1) Wanneer een weektaak niet wordt ingeleverd, dan zien we dit als verzuim. Dit wordt door ons 

geregistreerd in Magister. Bij de vierde (en eventuele zesde) melding neemt de mentor contact op met 

u. Bij de zevende melding wordt er contact gezocht met de leerplichtambtenaar.  

 

2) Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is of te laat is bij een digitale les dan gelden de 

gebruikelijke procedures ten aanzien van de leerplicht. Dit geldt ook voor de mentorles. Als een leerling 

twee keer ongeoorloofd afwezig is bij een digitale les óf vier keer te laat komt, wordt er eerst naar huis 

gebeld door de mentor om u hierover te informeren en te bespreken hoe dit voorkomen kan worden. 

Houdt het gedrag aan dan wordt bij drie keer ongeoorloofd afwezig óf vijf keer te laat de 

leerplichtambtenaar ingeschakeld.  

 

Belangrijk: ziek- én betermelden 

Mocht uw kind ziek zijn, dan neemt u, zoals gebruikelijk, contact op met onze receptie. Wanneer uw 

kind weer beter is, wil ik u nadrukkelijk verzoeken om dit ook te melden bij de receptie. Zo voorkomen 

we dat uw zoon of dochter onterecht als ziek in ons systeem vermeld blijft staan.  

 

Uw kind ontvangt vandaag ook de bovenstaande informatie en een instructie over de wijze waarop hij/zij 

succesvol kan deelnemen aan de digitale lessen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar 

aanleiding van deze brief dan verwijs ik u graag naar de teamleider van uw zoon of dochter. Heeft u 

specifieke vragen over het verzuim dan vraag ik u om contact op te nemen met de leerlingencoördinator 

van het team. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de teamleiders, 

 

Barbara Sol 

Locatiedirecteur  
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