
 

Zwolle, 21 januari 2021 

 

 

Betreft: Online onderwijs klas 6 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Tijdens de persconferentie van 12 januari jl. is aangekondigd dat de lockdown nog verlengd zal 

worden tot in ieder geval 8 februari. Op dat moment is ook aangekondigd dat de leerlingen die 

onder het huidige regime wel naar school mogen komen per direct onderling ook anderhalve 

meter afstand moeten houden. Tijdens de toetsweek is dat op school goed te organiseren 

geweest, maar vanaf 25 januari krijgt klas 6 weer gewoon les. Door de toevoeging van de 

anderhalve meter afstand onderling, wordt het organisatorisch een probleem om de lessen op 

school te geven. Volgende week is namelijk ook de toetsweek van klas 1 t/m 5 en de 

schoolexamens van klas 4 en 5 vinden ook op school plaats op anderhalve meter afstand. Dit 

betekent dat we veel meer lokalen en surveillanten nodig hebben dan anders tijdens een 

toetsweek.  

 

Ook na de toetsweek van klas 1 t/m 5, als er in ieder geval weer meer ruimte in het gebouw is, 

wordt het organisatorisch een ingewikkeld vraagstuk om de lessen aan klas 6 fysiek te geven. 

Het gemiddelde cluster zal over twee lokalen verspreid moeten worden, maar in sommige 

gevallen zelfs over drie. Wij hebben niet de mankracht om elk lokaal dan van een docent te 

voorzien. Dit geeft ons een aantal opties als we vasthouden aan de gedachte dat klas 6 op school 

les moet krijgen: 

 

1. We laten per dag slechts een deel van de leerlingen naar school komen, zodat de groepen in 

één lokaal passen. 

 

2. We laten alle leerlingen naar school komen en laten de docent de aandacht verdelen over 

twee of drie lokalen. 

In beide scenario’s zit een deel van de leerlingen in het lokaal met de docent en een deel zit op 

afstand. Wanneer de docent de aandacht richt op de leerlingen in het lokaal, kunnen de 

leerlingen die op afstand zitten hooguit meeluisteren, maar niet echt participeren. Om die reden 

hebben wij besloten voor een derde optie te kiezen: 

 

3. De lessen worden online aangeboden. Het gebouw is gewoon open en beschikbaar voor 

leerlingen, maar aanwezigheid in het lokaal is facultatief. 

Dit biedt een aantal voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat de aandacht van de docent naar 

de digitale les kan gaan. Alle leerlingen kunnen meedoen en de docent hoeft de aandacht niet 

te verdelen over meerdere lokalen of over een deel fysiek en een deel digitaal. Dit zal de 

kwaliteit van de les alleen maar ten goede komen. Daarnaast kunnen leerlingen die gebaat zijn 

bij een werkplek op school gewoon naar school komen.  

 



 

 

 

 

 

 

Wellicht hebben ze profijt van een rustige werkplek of wellicht hebben ze vooral behoefte aan 

gezelschap van klasgenoten. In beide gevallen kunnen ze hun les op school volgen. Ook ’s 

middags kunnen de leerlingen uiteraard op school werken en eventueel individuele afspraken 

met docenten plannen voor vragen of hulp. 

 

Leerlingen en collega’s die echter vanwege gezondheidsrisico’s liever niet op school komen, 

kunnen vanuit huis de lessen volgen dan wel geven. Deze keuze betekent ook dat de leerlingen 

de lessen kunnen blijven volgen als ze in quarantaine zitten of om een andere reden niet naar 

school kunnen komen en het betekent ook dat lessen niet komen te vervallen als een docent in 

quarantaine moet. We kunnen dus de voortgang van de lessen beter waarborgen. 

 

Uiteraard zijn er ook nadelen. Docenten hebben ook het liefst een hele klas in een fysiek lokaal. 

De interactie tijdens de les is dan anders en het contact met de leerlingen is rijker. Online lessen 

zijn een redelijk alternatief in deze omstandigheden, maar we zijn ons ervan bewust dat er 

bepaalde sociaal-emotionele aspecten verloren gaan. Mensen zijn sociale wezens, dus ook 

leerlingen hebben behoefte aan het sociale aspect van het onderwijs. Door wel de gelegenheid 

te blijven bieden om op school te komen werken en individuele afspraken te kunnen maken met 

docenten en tutoren, denken we tegemoet te komen aan die behoefte bij leerlingen die dat 

willen. 

 

Kortom; de komende twee weken worden de lessen aan klas 6 digitaal aangeboden. Daarna is 

er een nieuwe persconferentie en zullen we een nieuwe afweging maken over het aanbod voor 

klas 6. We hopen dat er dan meer mogelijkheden zijn om klas 6 weer volledig op school het 

onderwijs aan te kunnen bieden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 

 


