
 

 

 

Samen naar de eindstreep 
 

Hele dagen online les, lange dagen achter het 

beeldscherm, dat is verre van ideaal. Het valt niet altijd 

mee om je aandacht bij de les te houden, daarvan zijn 

wij ons bewust. Het vraagt veel van docenten ten 

aanzien van hun voorbereidingen, bijvoorbeeld, maar 

ook om er op afstand op toe te zien dat hun leerlingen 

in het juiste tempo vorderingen maken. Het is mooi om 

te zien dat leerlingen, docenten en ouders zich positief 

blijven inzetten om er het beste van te maken. 

 

Voor alle duidelijkheid geven we hieronder nogmaals 

de gemaakte afspraken aan: 

 

 Gebruik een device dat beveiligd is met een 

wachtwoord en een veilige netwerkverbinding 

(bijvoorbeeld via VPN of  een met wachtwoord 

beveiligde wifi).  

 Gebruik je schoolaccount om in te loggen 

zodat je naam en achternaam herkenbaar is 

voor de docent. Onbekende namen worden 

niet toegelaten vanuit de wachtrij tot de les.  

 Videolessen met leraren en leerlingen mag je 

niet opnemen, bewerken en/of delen op social 

media of op een andere manier.  

 Je logt éénmalig in en verlaat de les niet 

tussentijds.  

 Je neemt alleen deel aan de les waarvoor je 

bent uitgenodigd en deelt deze link niet met 

anderen. (privacy wetgeving) 

 Zet je camera aan en het geluid uit.  

 

 

 Leerlingen die niet in de online les verschijnen 

en niet officieel door ouders/verzorgers zijn 

afgemeld, worden absent gemeld. De 

leerjaarcoördinatoren nemen kort daarna 

contact op met ouders/verzorgers als 

leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn. 

 Werk in een rustige omgeving waar anderen 

niet kunnen meekijken en/of luisteren. 

 Verder gelden de reguliere regels van school: 

bijvoorbeeld de gedragsregels ICT, het 

schoolreglement, etc.  

 

DE TWEE KANTEN VAN 
TWINTIGTWINTIG 

 

Twintigtwintig heeft me niks gebracht!  

Mij hoor je nooit zeggen  

Dat we samen meer kunnen dan alleen  

Want als ik even verder kijk, ontdek ik  

Spanning en onrust om mij heen  

Elke week voelde ik minder  

Verbinding met mensen die me dierbaar zijn  

Ik voelde  

Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld  

En zeg me vooral niet  

“Er zit iets moois in iedere dag”  

Want hoe je het ook wendt of keert  

Ik heb dit jaar stilgestaan  

Je zult mij nooit horen zeggen:  

Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes! 

 

Lees het gedicht nu van onder naar boven 

 

 



  

 

 
Mentorzaken 
Leerlingen die vastlopen, omdat het voor hen thuis te 

moeilijk is om goede aandacht aan schoolzaken te 

besteden, raden we aan om het gesprek hierover aan 

te gaan met hun mentor, om te verkennen of de school 

je kan helpen. 

 

 

 

Communicatie 
Wij volgen de berichtgeving van het kabinet en de 

richtlijnen van het RIVM op de voet en zullen jullie 

steeds informeren over schoolzaken. Vanzelfsprekend 

willen wij dat leerlingen zo snel mogelijk weer op 

school kunnen komen voor lessen, we missen hen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Verzuim 
Het komt voor dat leerlingen niet in de online les 

verschijnen. Deze absentie wordt genoteerd in 

Magister en is inzichtelijk voor ouders via het 

persoonlijk ouderaccount in Magister. Is uw zoon of 

dochter ongeoorloofd absent (AB) gemeld maar was 

hier een geldige reden voor? Neem contact op met de 

administratie en geef dit door. De administratie is 

dagelijks bereikbaar om absenties aan te nemen. 

 
 

 

Contact 
Heeft twijfels, zorgen of vragen? Neemt u dan gerust 

contact met ons op. De school is dagelijks telefonisch 

bereikbaar op 0174-414400. Docenten zijn per mail te 

bereiken, klik hier voor een overzicht van de e-

mailadressen.  

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/onze-school/medewerkers-e-mailadressen

