
 

 

“ONDERWIJS OP AFSTAND” 

 

Nieuwe en aanvullende afspraken op basis van de vragenlijsten ouders, leerlingen en docenten: 

 We zetten nieuwe weekplanningen ruim op tijd klaar, uiterlijk vóór vrijdagmiddag 12:00 in de week 

voorafgaand.  

 De weekplanningen plaatsen we per vak op één en dezelfde plek: de planner in It’s Learning. 

 In beginsel voeren we tussentijds geen wijzigingen door in de weekplanningen. 

 We beperken ons bij de opdrachten tot de essentie van de stof en houden er rekening mee dat 

jullie in totaal niet te veel (t)huiswerk krijgen. 

 Bij alle opdrachten vermelden we een duidelijke deadline en een plek om je werk in te leveren. 

 Om je aanvullend op de weekplanningen in It’s Learning te helpen met plannen en organiseren 

zetten we een volledig rooster in Somtoday. Op die manier heb je de mogelijkheid om dit dagritme 

aan te houden als je daar behoefte aan hebt. 

 Je docenten kunnen in het rooster in Somtoday (t)huiswerk plaatsen. Dit (t)huiswerk bestaat uit de 

opdrachten uit je weekplanning in It’s Learning.  

 Je vakdocent biedt 1x per week een instructiefilmpje of een digitale les aan. Je vakdocent kondigt 

dat (als huiswerk) op tijd aan in het rooster in Somtoday. Dit betekent uiterlijk vóór vrijdagmiddag 

12:00 uur in de week voorafgaand. 

 Je mentor biedt 1x per week een digitale mentorles aan. Je mentor kondigt dat (als huiswerk) op 

tijd aan in het rooster in Somtoday. Dit betekent uiterlijk vóór vrijdagmiddag 12:00 uur in de week 

voorafgaand. 

 Constateren we een piekbelasting in het aantal virtuele lessen op één dag, nemen wij de 

verantwoordelijkheid om die betreffende week toch een aanpassing door te voeren.  

 We gebruiken schoolmail alleen voor contact met individuele leerlingen en algemene informatie 

aan groepen. Dus NIET voor groepsopdrachten of aanvullende instructies voor de hele klas. 

 We reageren op werkdagen binnen 24 uur op jouw mail. Misschien niet al direct met het volledige 

antwoord, maar dan weet je in ieder geval dat we jouw mail gezien hebben. 

Weet dat je mentor, je vakdocent, maar zeker ook het Ondersteuningsteam er voor je zijn! Loop je ergens 

tegenaan of wil je met iemand praten, neem dan contact op via de schoolmail van de betreffende 

medewerker of via info@bonnefantencollege.nl  

Stay Safe! 
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