
Aanpak onderwijs op afstand 2College Jozefmavo 
 

Tilburg, 15 maart 2020 

 

Beste ouders, 

In aansluiting op de mail die u van onze rector heeft ontvangen, krijgt u nu meer details over hoe we 
het op 2College Jozefmavo aanpakken. 

• Opvang leerlingen met ouders in vitale beroepen: 
De school blijft dagelijks open van 8:00 – 17:00 uur.  
Wij willen opvang verzorgen voor leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger (s)werkt/werken in 
vitale beroepen. (Zie bijlage!) Vandaag had zich 1 leerling daarvoor gemeld, maar we sluiten niet 
uit dat dit er meer zullen worden in de loop van de komende weken. Die opvang bestaat uit 
werken aan onderwijs op afstand afgewisseld met andere activiteiten tussen 8:30 en 16:00. 
Neem contact op als u er gebruik van wenst te maken. Leerlingen houden daarbij rekening met 
adviezen RIVM m.b.t. afstand houden, op tijd handen wassen, etc. 
 

• Dicht is dicht: 
Alle bijeenkomsten van ouders/verzorgers, leerlingen en personeel, zoals rapportbesprekingen 
tussen nu en dinsdag 7 april gaan niet door. Rapporten worden pas verstuurd op een moment 
dat we zicht hebben op wanneer we met ouders de rapporten kunnen doorspreken (begin april): 
bij voorkeur op school en anders telefonisch.  
De leerlingenbespreking schuiven we op omdat we dan ook beter in staat zijn niet aanwezige 
collega’s via het programma Teams bij het overleg te betrekken. Nu heeft het organiseren van 
onderwijs op afstand een grotere prioriteit dan het organiseren van de leerlingenbespreking. 
 

• Waar kan ik vinden wat leerlingen kunnen doen? 
We zorgen dat er voor alle leerlingen en ouders/verzorgers in Magister en Teams bij alle vakken, 
waar dat mag worden verwacht, te zien is waaraan gewerkt kan worden. (Planning onderbouw. 
en bovenbouw reeds verstuurd. Waar iets ontbreekt wordt daar nog aan gewerkt.) Ouders en 
leerlingen zijn zelf verantwoordelijk om er kennis van te nemen en er goed mee aan de slag te 
gaan. 
 

• Welke docenten zijn inzetbaar? 
Er zijn docenten ziek en er zijn docenten die al dan niet met RIVM -klachten in staat zijn op 
afstand onderwijs te verzorgen. Ouders mogen van de laatstgenoemde groep docenten 
verwachten, dat ze zoveel als mogelijk gelijklopend met de uren van het rooster huiswerk 
opgegeven, correctiemodellen aanreiken, vragen beantwoorden via mail of Teams, etc.  
Besef wel dat er ook personeelsleden zijn die thuis een of meerdere kinderen op te vangen 
hebben die nu ook niet naar school of kinderopvang kunnen gaan. 
 

• Livestream via Teams. 
Onderwijs geven waarbij de docent op afstand leerlingen op een computerscherm kan zien en er 
mee kan praten. De ene docent is daar al op dit moment al wat verder mee dan de andere 



docent, maar docenten kunnen of gaan zo spoedig mogelijk aangeven waarop ze in Livestream 
beschikbaar zijn om direct met leerlingen via Teams te communiceren over de leerstof.  
Omdat er zoveel scholen momenteel in teams werken is er bij Microsoft zo nu en dan een 
storing. Dat is dan helaas maar zo en hopelijk lossen ze het bij Microsoft snel op. 
 

• Proefwerken, toetsen, schoolexamens: 
Proefwerken, toetsen die meetellen voor het rapportpunt of voor een PTA, het examen, worden 
altijd op school gemaakt in aanwezigheid van een daartoe bevoegd docent. Daar kan niet van 
afgeweken worden.  
 

• Schoolexamens en Centrale Examen: 
We zijn in afwachting van landelijke maatregelen rondom afname schoolexamens en centrale 
examens. Zodra we daar iets van horen, gaan we eerst bespreken en organiseren hoe we er mee 
aan de slag gaan en daarna zullen we alle betrokken uitvoerig berichten. Heb vertrouwen dat er 
oplossingen worden gezocht die recht doen aan wat redelijk is. 
 

• Vragen/opmerkingen: 
o Met vragen over het vak kan de leerling altijd contact opnemen met zijn vakdocent via 

teams of mail. 
o Met vragen over andere zaken kan de leerling altijd via mail contact opnemen met de 

mentor. 
o Als ouders/verzorgers vragen/opmerkingen hebben over hoe het gaat in hoe het 

onderwijs op afstand wordt ingevuld, kunnen ze een mail sturen naar de teamleider van 
hun zoon of dochter.   

Tenslotte: 
 
Neem kennis van de bijlagen bij deze brief.  

Houd uw mail in de gaten.  

 

Er valt veel te regelen, maar we gaan ervoor, doen onze uiterste best. 

 

Team 2College Jozefmavo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


