
Tips   en   trucs   voor   (online)   lesgeven   als   de   school   dicht   is   (maart   2020):  
 
Voordat   we   als   ongecoördineerde   individuen   heel   erg   hard   gaan   werken   om   ieder   voor   zich  
aan   de   slag   te   laten   gaan   met   hoe   ga   je   lesgeven   op   afstand   (er   even   vanuit   gaande   dat   we  
een   onderwijs   op   afstand   willen   gaan   geven)   komende   drie   weken   en   wellicht   langer,   lijkt   het  
ons   verstandig   om   eerst   een   paar   dagen   de   tijd   te   nemen   om   met   elkaar   een   en   ander   af   te  
stemmen.  
 
Vragen   die   we   onder   andere   moeten   beantwoorden:  

● Hoe   willen   we   het   dagrooster   voor   leerlingen   eruit   laten   zien?   Daar   moet   balans   en  
regelmaat   in   zitten,   zie   ook   voorbeeld   schema   verderop).  

○ Leerlingen   volgen   online   instructie   en/of   vragenrondje   online   op   hetzelfde  
moment   (volgens   rooster).   

○ Leerlingen   kunnen   leerstof   en   opdrachten   verwerken   op   een   door   de   leerling  
eigen   gekozen   moment.  

● Zijn   alle   leerlingen   wel   online   te   bedienen?    (Denk   m.n.   aan   klas   5   en   hoger,   de   rest  
heeft   immers   een   Chromebook,   maar   denk   ook   aan   wifi/internet   thuis).  

○ Controle   of   leerlingen   daadwerkelijk   online   zijn,   kan   in   Learnbeat  
waargenomen   worden).  

● Op   welke   manieren   en   met   welke   tools   gaan   we   
○ communiceren   op   vakinhoud   ->   er   zou   één   start   plek   moeten   zijn   waar   de  

leerling   het   volledige   overzicht   heeft  
○ Chatfunctie   binnen   Google   Apps   open   zetten   voor   leerlingen   
○ Google   Hangouts   (chat   en   video-conferencing)   open   zetten   voor   leerlingen   
○ chat   /   interactie   houden   /   aanbieden   (Op   Slack   -   gratis   app   -   kun   je  

werkgroepen   aanmaken).  
○ opdrachten   laten   inleveren  
○ gestructureerd   planner   aanreiken   (online   uitleg,   taken   te   maken,   wat   in   te  

leveren   etc)    Voorbeeld   lesbrief  
● Hoe   houden   we   het   werkbaar   voor   docenten?   Liefst   geen   hele   nieuwe   dingen   die  

docenten   nog   moeten   leren  
● Wat   doen   we   met   kinderen   die   wel   op   school   komen   (mijn   idee   zou   zijn   om   die  

hetzelfde   schema   te   laten   draaien   als   de   kinderen   thuis,   laten   we   geen   ongelijkheid  
in   de   hand   werken).  

● Welke   online   uitleg   video’s   platforms    zijn   er   al   en   kunnen   we   gebruiken   (per   sectie   te  
inventariseren)   en   Eindexamensite    https://www.eindexamensite.nl/     en  
https://linktr.ee/coronaexamens    voor   de   eindexamenklassen   (die   al   gekoppeld   is   aan  
docenten   en   leerlingen   van   het   AC).  

● Waarschijnlijk   ontstaat   er   verlies   van   onderwijstijd:   ofwel   welk   deel   van   het  
programma   per   vak   /   jaar   kun   je   schrappen   als   we   tot   en   met   6   april   de   school  
gesloten   houden   en   online   lesgeven?   En   welk   deel   als   dat   nog   eens   drie   weken  
langer   gaat   duren.   Dat   kan   ook   zijn   :   onderwerpen   waar   docentsturing   te   nadrukkelijk  
bij   nodig   is,   of   waarbij   materialen   nodig   zijn   die   leerlingen   niet   hebben   (bv   /   practica)  

● Willen   we   alle   vakken   online   aanbieden   of   maken   we   keuzes   voor   vakken   wel/niet?  
Waar   leggen   we   de   prioriteiten?  

https://docs.google.com/document/d/1DgyE2Z6d5Vdm9Q4xmUz4JEHB5jZLt5N9Gm0YMPd0pzg/edit
https://www.eindexamensite.nl/
https://linktr.ee/coronaexamens


● Kunnen   en   willen   we   ouders   een   rol   geven?   Zo   ja   hoe   kunnen   zij   bijdragen   aan   het  
leeronderwijs   op   afstand   en   welke   tips   kunnen   we   meegeven?   Dat   kunnen   we  
relateren   aan   de   verwachtingen   die   we   van   de   kinderen   hebben  

● Op   welke   moment   gaat   we   vaststellen   of   de   gekozen   vorm   van   onderwijs   de  
gewenste   resultaten   opleveren?   Wat   wat   zijn   die   gewenste   resultaten   dat?   Hoe   gaan  
we   dat   vaststellen   en   met   wie?   Zit   daar   ook   een   rol   voor   de   leerlingenraad?  

● Coaching   is   een   pijler   in   ons   onderwijs   in   klas   1   en   2.   Coachgesprekken   kunnen  
prima   ook   via   audio   of   skype   achtige   manieren.   Vraag   is   wel:   wat   gaan   we   vragen  
van   coaches?   Aangezien   zij   ook   vakdocenten   zijn   die   vanuit   die   rol   het   nodige   op   het  
bordje   hebben.   Of   houden   we   ze   daarvoor   wat   meer   uit   de   wind   zodat   de   focus   op  
coaching   kan.   We   kunnen   ook   kiezen   voor   een   coach   moment   in   de   week   (ergens  
een   blok   (de   coach   kiest   wanneer)   om   dan   even   een   rondje   langs   de   leerlingen   te  
‘lopen’   

● Wie   bekijkt   /   bewaakt   onze   plannen   /   aanpak   vanuit   het   perspectief   van   de   leerling?  
Is   wat   wij   bedenken   ook   haalbaar   en   realistisch   voor   de   leerling?  

● Weten   we   of   alle   leerlingen   de   beschikking   hebben   over   de   benodigde   digitale  
middelen   (device   en   internet)   ?  

●  
 
 
 
 
 

Dagschema   maken   voor   leerlingen:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Bufferweek    (start   dan   op    woensdag ,   even   geen   formele   toetsmomenten):  
Bufferweek   is   voor   onbo   makkelijk   te   organiseren.   Secties   zetten   uitleg   (al   dan   niet   video)   en  
opdrachten   online   in   Google   Classroom.   Leerlingen   kunnen   aan   de   slag   en   de   gevraagde  
opdrachten   inleveren.   Docenten   kunnen   de   vorderingen   in   voortgangsdossier   verwerken.  
n.b.   society   heeft   dit   al   klaar   staan   (dus   alle   leerdoelen   gekoppeld   aan   opdrachten,waar  
leerlingen   aan   kunnen   werken).  
 
Tip   1 :   Advies   aan   leerlingen   in   klas   1   en   2,   dat   ze   wel   alvast   kunnen/mogen   beginnen   op  
maandag   met   het   verwerken   van   opdrachten   uit   eerdere   periodes,   welke   ze   op   willen   halen.  
Tip   2 :   Dit   ook   voor   klas   3   H/V,   die   nu   ook   geen   toetsweek   heeft,   maar   wel   kan   bufferen   om  
gemist   werk   en   ondermaats   werk   in-   en/of   op   te   halen.  
 
  



Links   en   bronnen :  
 
Kwaliteitskaart   Noodplan   Alan   Turing   school   (Eva   Naaijkens):  
https://www.enigmaonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/03/kwaliteitskaart-Noodplan-Coron 
avirus-2020-03-14.pdf  
 
Welke   tools   en   aanpak?   (Karin   Winters)  
https://karinblogt.nl/op-afstand-maar-toch-dichtbij/  
 
Wat   te   doen   nu   de   lessen   niet   doorgaan:  
https://www.klascement.net/thema/geen-les-op-school  
 
Today’s   teaching   tools   :   online   training   in   online   lesgeven:  
https://www.todaysteachingtools.com/cursus-online-onderwijs.html  
 
Open   Universiteit   over   Online   leren  
https://www.ou.nl/opleiding-overzicht?p_p_id=nl_ou_liferay_corp_overview_portlet_CorpCat 
egoryNavigationPortlet_INSTANCE_jYN7aGJzvTNK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p 
_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=44576%2C124583  
 
Kennisnet   over   onderwijs   op   afstand  
https://www.kennisnet.nl/artikel/7749/scholen-tijdelijk-dicht-door-coronavirus-les-op-afstand- 
biedt-uitkomst/  
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