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Afstandsonderwijs lockdown    [220125] 

Graaf Huyn College - leerlingen 
 

 

Voorwoord 
Leren doen we allemaal en (bijna) altijd. Bij leren op school denk je allereerst aan een 

gebouw, een lokaal en vooral aan een leraar die je iets uitlegt. Dat is in deze eeuw anders 

geworden, zeker in de tijd van een pandemie. 

Het Graaf Huyn College heeft daarom op papier gezet hoe we onderwijs vormgeven als er 

sprake is van een lockdown. In deze situatie zitten zowel de leerlingen als de docenten thuis. 

Hoe we dan onderwijs verzorgen, wat wij van jou verwachten en wat jij van ons kunt 

verwachten, dat staat allemaal in deze handleiding.  

Neem het goed door. Mocht iets niet duidelijk zijn dan kun je in eerste instantie bij je mentor 

terecht. Wij rekenen op jou en jij kunt op ons rekenen. Veel succes! 
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1 Regels en afspraken 
 

Als op een andere manier les wordt gegeven, is het belangrijk om te weten wat we van iedereen 
verwachten. 
 

 We gebruiken in ieder geval de programma’s Somtoday, Itslearning en Microsoft Teams. Zorg 
ervoor dat je deze programma’s op je device (tablet, laptop, pc en gsm) hebt geïnstalleerd en 
dat je je inloggegevens bij de hand hebt. Bij deze programma’s log je in met je ghc-mailadres 
en je eigen gekozen ghc-wachtwoord. De handleidingen en de ondersteuning die we je 
bieden, zijn vooral gericht op tablet, laptop en pc.  

 Als basis gelden de gedragsregels die terug te vinden zijn in paragraaf 3.2.2 van onze 
schoolgids: je gedraagt je positief en constructief zoals ook tijdens een gewone schooldag. 

 De camera van docent en leerling staat aan bij online lessen via Microsoft Teams. Als de 
docent de leerling niet kan zien tijdens de les, wordt de leerling als afwezig geregistreerd. 

 De lessen die op afstand worden gegeven, zijn alleen bedoeld en toegankelijk voor leerlingen 
van het Graaf Huyn College. 

 Als school zijn wij verplicht om de leerplichtwet uit te voeren. Dit houdt in dat we leerlingen 
en ouders benaderen als we ons zorgen maken over de afwezigheid. In het uiterste geval zijn 
wij wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in te schakelen. 

 Ben je ziek in de periode van afstandsonderwijs dan kunnen je ouders je ziek melden tussen 
07.30 en 09.00 uur. De ziekmelding kan bij drukte ook via e-mail: info@ghc.nl. Ouders krijgen 
dan altijd een bevestiging van de ziekmelding via mail. 

 Docent en leerling maken geen opnames tijdens lessen via beeld of geluid. 

 De leerling logt op tijd vóór de start van een les in via Microsoft Teams.  

 Het is voor leerlingen en docenten toegestaan om de achtergrond aan te passen binnen de 
technische mogelijkheden van Microsoft Teams. 

 Het is docenten ook toegestaan om bij lessen via Microsoft Teams hun instructie te geven 
zonder zelf in beeld te komen door b.v. gebruik te maken van filmpjes of powerpoint. 

 Docenten zijn in principe bereikbaar tijdens hun werkdagen op werktijden. Als je een bericht 
stuurt via de chat van Itslearning, houd er dan rekening mee dat de beantwoording niet altijd 
diezelfde dag kan plaatsvinden.  

 

 
 
 

2 Online onderwijs lockdown 
 

2.1 Online onderwijs lockdown helemaal  

 
Online onderwijs lockdown helemaal betekent dat de school dichtgaat voor alle leerlingen. De 

docenten geven dan vanuit thuis digitaal les aan alle leerlingen. Die digitale les wordt gegeven via het 

programma Microsoft Teams. 

Als de school dichtgaat, werken met een ander lesrooster. We beginnen de schooldag iets later en 

eindigen iets eerder. Een les duurt maar 25 minuten. Na elke les is er minstens vijf minuten pauze.  

De lestijden zien er bij een volledige lockdown zo uit: 

mailto:info@ghc.nl
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Les Lestijd 

1 09.00 – 09.25 

2 09.30 – 09.55 

3 10.00 – 10.25  

 Pauze (20 min) 

4 10.45 – 11.10 

5 11.15 – 11.40 

6 11.45 – 12.10 

 Pauze (50 min) 

7 13.00 – 13.25 

8 13.30 – 13.55 

9 14.00 -  14.25 

  

In Somtoday (en Zermelo) vind je je nieuwe lesrooster. Houd er rekening mee dat je op tijd en dus 

vóór de start van de volgende les inlogt en je camera aan staat. Je docent gebruikt in deze situatie 

minimaal drie programma’s: Somtoday, Itslearning en Microsoft Teams.  

De docent gebruikt het programma Somtoday  om huiswerk, cijfers, opmerkingen en absentie te 

registreren. Net als in gewone lessen kun je deze gegevens dus in Somtoday terugvinden. 

De docent gebruikt het programma Itslearning voor het aanleveren van opdrachten, voor het 

aanbieden van extra lesmateriaal, voor het aanreiken van antwoordmodellen, voor het klaarzetten 

van opdrachten en voor het contact tussen de individuele leerling en docent (chatfunctie). Als 

leerling kun je dus in Itslearning meer informatie vinden over het huiswerk en de planning. Verder 

krijg je daar extra informatie van de docent. Je levert je opdracht in via dit programma en je kunt ook 

gerichte vragen stellen via de chatfunctie. 

De docent gebruikt het programma Microsoft Teams voor het geven van de online lessen. Leerlingen 

zijn verplicht om tijdens de lessen met Microsoft Teams hun camera aan te zetten. De leerling die 

tijdens de les niet zichtbaar is via de camera, wordt door de docent genoteerd als afwezig. Mocht je 

door het ontbreken van een device of een technische storing niet over een camerafunctie 

beschikken, neem dan tijdig contact op met de docent. 

 

2.2 Ondersteuning 
 

In eerste instantie word je in deze vorm van onderwijs ondersteund op de manier zoals hierboven is 

uitgelegd. De leraar reikt je informatie aan via de genoemde programma’s. Zelf kun je in eerste 

instantie vragen stellen tijdens de lessen via Microsoft Teams. Daarnaast kan dit ook via de chat van 

Itslearning. 

Daarnaast heb je natuurlijk ook nog je mentor. Wat kun je van je mentor verwachten? 

 De mentor neemt elke twee weken contact met je op via Microsoft Teams. Dan bespreekt hij 

met jou alleen of in een groepje van leerlingen hoe het met je gaat. In eerste instantie wil 

hij/zij weten of je je prettig voelt en of je hulp nodig hebt. 
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 De mentor zal daarbij ook met jou kijken naar zaken als je cijfers, je planning, eventuele 

vragen of opmerkingen van jou of van docenten. 

 Eén keer per maand neemt je mentor ook contact op met je ouders. Dat kan via Microsoft 

Teams, maar ook via de telefoon of via e-mail. Ook van je ouders horen we graag hoe het 

met je gaat en wat we kunnen doen om je te helpen. 

 Zelf kun jij (of je ouders) natuurlijk ook altijd contact opnemen met je mentor. Een mentor 

kan zelf aangeven hoe dat het beste gedaan kan worden, maar in ieder geval bestaat er altijd 

de mogelijkheid om je vraag via de chat in Itslearning te stellen. 

 De geplande ouderavonden in onze jaaragenda gaan ook door. De mentor zal deze 

organiseren via Microsoft Teams.  

 

 

2.3 Informatie leerlingen 

 
Op het leerlingenplein van Itslearning vind je onder het kopje ‘Afstandsonderwijs’ meer informatie. 

O.a. vind je hier een handleiding voor Microsoft Teams en een instructiefilmpje Itslearning. 

Als er in de toekomst meer of andere info komt, dan vind je die ook op Itslearning. 

Voor vragen over bepaalde vakken kun je altijd terecht bij de vakdocenten. Zolang als de lessen nog 

op school zijn, kun je die natuurlijk altijd in de klas stellen. Als er online gewerkt wordt, kun je 

gerichte vragen stellen via de chatfunctie van Itslearning. 

Algemene vragen kun je stellen aan de mentor: op school als dat kan, via de chatfunctie van 

Itslearning als je niet meer naar school kunt komen. 

 

 

2.4 Informatie ouders 
 

Uw kind gaat nu met afstandsonderwijs aan de slag in een lockdown. Uit onze eerste ervaringen 

weten we dat dit voor veel leerlingen niet gemakkelijk is: het vinden van een goede structuur en 

planning, het missen van de contacten met medeleerlingen en van de fysieke instructie door de 

docent, de verwachte grotere zelfstandigheid en motivatie, het zijn allemaal zaken die het leerproces 

voor de meeste leerlingen niet gemakkelijk maken. 

Bij afstandsonderwijs blijft de pedagogische driehoek van belang die we ook hanteren in het 

reguliere onderwijs. 

 

 

 

 

          Leerling 
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   Ouder     School 

 

De belangrijkste tip als zaken in uw ogen fout lopen: doe het samen met ons! De leerling staat 
centraal op school en daarbij bereiken we de beste resultaten als ouders en school zoveel mogelijk 
samenwerken en op één lijn gaan zitten. 

Het belangrijkste advies is dus: kom samen met school tot oplossingen. Dat gold natuurlijk altijd al, 
maar in deze relatief nieuwe situatie is samenwerken extra belangrijk. Is er iets onduidelijk, bent u 
teleurgesteld of boos, of dreigt er een conflict? In dat geval zou het fijn zijn als u uitgaat van de vraag: 
“Hoe gaan wij dit als ouders en school samen oplossen?”. Neem contact op met de mentor en kijk 
naar een oplossing die past bij uw kind, bij u als opvoeder en bij de mogelijkheden en doelen van het 
Graaf Huyn College. 

 

Wat kunt u als ouder verder doen bij een volledige lockdown? 

 Zorgen voor een goede en rustige werkplek. 

 Helpen met organiseren en plannen van de studie. 

 Ondersteunen bij een goede dagindeling en gezonde leefstijl: goede afwisseling tussen leren 

en bewegen (stimuleer het meedoen aan de lo-opdrachten!); gezond eten en voldoende 

drinken (water/thee). De lestijden zijn met opzet zodanig ingericht dat leerlingen zo kort 

mogelijk voor de computer zitten. Na de online lessen is het verstandig om even te bewegen 

of te pauzeren om daarna aan de slag te gaan met het huiswerk. 

 Contact houden met de mentor. Dat kan via de kanalen die door de mentor zijn aangegeven 

of via de chatfunctie van Itslearning. Zie ook 2.2 Ondersteuning in dit document.  

 Blijf in uw rol als ouder: u bent niet de leraar die de wiskundestof moet uitleggen of de lo-

oefeningen gaat voordoen. U doet heel goed werk door een luisterend oor te bieden, 

complimenten te geven en te stimuleren. 

 

Wat kunt u doen als u niet de middelen heeft om uw kind van een laptop of tablet te voorzien?  

De gemeente Sittard-Geleen heeft een regeling speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 18 

jaar en een laag inkomen. Niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen met 

werk, maar een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor de regeling. Nadere informatie 

vindt u op de website www.samenvoorallekinderen.nl. Op die site kunt u ook een aanvraag doen 

voor ondersteuning. 

Mocht u niet in aanmerking komen voor deze regeling dan kunt u via de teamleider, mevrouw A. 

Janssen (annelot.janssen@stichtinglvo.nl), laten weten dat uw kind niet kan beschikken over tablet 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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of laptop. Wij inventariseren deze vragen en proberen dit voor onze leerlingen, al dan niet in 

samenwerking met andere instanties, op te lossen. 

Nadere informatie over ouders en afstandsonderwijs vindt u ook op lesopafstand.nl. 

 

 

 

 
 
 
 

 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/samenwerken-en-communiceren/oudercommunicatie/

