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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/ en de leerlingen uit de brugklas 
 

 

 

 

 

Datum:   12 februari 2021 

Kenmerk: 202100253/GRO 

Betreft:  thuisonderwijs 

 

 

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

 

Thuisonderwijs volgen is best een uitdaging. Onze leerlingen zitten veel en lang achter hun 

scherm door de onlinelessen. Daarnaast moeten ze ook nog plannen, huiswerk maken en 

leren voor digitale toetsen. We beseffen maar al te goed dat we behoorlijk wat vragen van 

uw zoon/dochter en van u als ouder. Om die reden sturen we u enkele handvatten voor de 

begeleiding en hopen tegelijkertijd dat we bij de komende persconferentie te horen krijgen 

dat de leerlingen weer fysiek naar school mogen komen. 

 

De docenten en mentoren stellen alles in het werk om uw zoon/dochter goed onderwijs te 

bieden. Daarnaast is een goede samenwerking tussen u, de mentor en uw zoon/dochter 

ontzettend belangrijk om tot goede resultaten te komen. Hoe zorgen we ervoor dat we dit op 

een slimme manier kunnen aanpakken? En, hoe houden we het leuk voor u en uw 

zoon/dochter thuis? In de bijlage van deze brief delen we graag een aantal tips die wellicht 

helpen om thuis zo goed mogelijk onderwijs te volgen en uw zoon/dochter te begeleiden. 

 

Mede namens de mentoren wens ik jullie de komende tijd veel succes en hoop ik dat we 

elkaar snel weer fysiek mogen begroeten.  

 

Geniet van het prachtige winterweekeind dat voor de deur staat. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Teun de Groot  

coördinator brugklas 
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TIPS VOOR DE ONLINE LESSEN 

1. Zorg voor een opgeruimde werkplek, je bureau of tafel moet netjes en overzichtelijk 

zijn. Doe je gordijnen open en zorg voor frisse lucht door af en toe je raam open te doen. 

2. Zorg dat je alle materialen voor die dag van tevoren klaar hebt liggen, dus je rooster 

en al je boeken, schriften, laptop, etui enz. Eigenlijk hetzelfde als je tas inpakken voor een 

normale schooldag! 

3. Zorg dat Teams (met camera) en Magister openstaan, die programma’s heb je altijd 

nodig. 

4. Sluit alle schermen op je computer die je niet nodig hebt tijdens een les, deze leiden 

alleen maar af. 

5. Leg je telefoon weg, zet hem uit of op zijn minst op stil, dan word je niet zo snel 

afgeleid. Telefoon nodig voor een les? Dan geldt: alle apps en schermen afsluiten die je 

niet nodig hebt. 

6. Haal zo veel mogelijk afleiding weg uit je werkplek, dus bijv. je spelcomputer, telefoon, 

televisie… 

7. Gebruik de pauzes ook echt als pauze, dus wég van je werkplek! Even wat te drinken 

halen, naar de wc, naar buiten, een dansje of work-out doen… blijf zo veel mogelijk weg 

van een scherm. 

8. Schrijf op papier tijdens de online les: maak aantekeningen en schrijf je vragen op. 

Schrijven werkt rustgevend en zorgt ervoor dat je even wegkijkt van het scherm. 

10. Neem een micropauze als je aandacht wegzakt, dat kan heel simpel door even naar 

buiten te kijken, naar de wc te gaan, thee te zetten, een tekeningetje te maken… 

 

 TIPS VOOR STRUCTUUR IN JE DAG 

1. Sta op tijd op & maak je klaar voor de dag, alsof het een normale schooldag is!  

2. Eet op vaste tijden. 

3. Maak een dagschema, het helpt om de minste leuke dingen eerst te doen en daarna de 

leukere dingen. 

4. Voorkom verveling, doe eens wat andere dingen zoals je ouders helpen, 

boodschappen doen, tekenen, sporten… 

5. Plan doelen voor jezelf en schrijf ze op. Dit kunnen kleine dingen zijn, het behalen 

van een doel geeft een voldaan gevoel! 

6. Beweeg voldoende, dat zorgt voor energie en motivatie.  

7. Ga op tijd naar bed, dan krijg je genoeg slaap en kun je de volgende dag vol energie 

weer starten. Zorg dat je het uur voordat je gaat slapen niet meer op je (telefoon)scherm 

kijkt. 
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TIPS VOOR OUDERS 

1. zoek de juiste balans in ondersteuning: de mate van hulp, controle of 

meekijken die nodig is verschilt sterk per kind. Bespreek dit met uw kind en maak 

daar eventueel afspraken over. 

2. communiceer met uw kind over school en hoe de schooldag was, vraag wat 

hij/zij geleerd heeft en hoe het gaat op schoolgebied. 

3. vaak willen ze ‘het zelf doen’. Dat mag, maar dan moeten ze ook laten zien dat 

ze dat kunnen dat het hen ook lukt. Spreek af dat er meer meegekeken of 

gecontroleerd gaat worden als blijkt dat dat nodig is. 

4. probeer het onderscheid tussen school en thuis te behouden in gesprekken en 

door andere activiteiten te doen. 

5. neem contact op met de mentor of docent als er vragen of zorgen zijn. 

Vragen aan de docent? 
 

- neem contact op via chat in Teams (dat is het snelst) of stuur een mail: 

voorletter.achternaam@schoter.nl 

- lukt iets niet of loop je ergens tegenaan? Laat het altijd weten aan je docent of mentor, 

via Teams of mail. 

mailto:voorletter.achternaam@schoter.nl

