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Beste leerlingen, 

 

Inmiddels zijn de scholen alweer bijna anderhalve week dicht. Wij komen met een 

klein aantal personeelsleden nog regelmatig op school en kunnen jullie vertellen: 

een school zonder leerlingen is geen Alkwin Kollege! De gangen zijn stil, de lokalen 

zijn leeg en we missen jullie levendigheid en gezelligheid in de school. We kunnen 

ons voorstellen dat de nieuwe situatie voor jullie ook flink wennen is.  

 

Elkaar niet kunnen ontmoeten heeft een groot impact op je sociale leven. Daarnaast 

moet je al het werk nog veel zelfstandiger inplannen en maken dan je gewend was. 

Het is voor ons allemaal een onzekere tijd waarin we de officiële berichtgeving en 

persconferenties goed volgen.  

 

Het onderwijs op afstand is nu een week bezig. Gelukkig horen we grotendeels 

goede geluiden en krijgen we enthousiaste ervaringen over de online lessen terug. 

Zaken die minder goed lopen, proberen we zo snel en goed mogelijk op te lossen.  

 

We zien dat we samen met jullie alert moeten blijven op een aantal zaken om 

ervoor te zorgen dat het Onderwijs op Afstand optimaal loopt. Hieronder willen we 

jullie een paar zaken meegeven. 

 

 Je bent nog altijd van harte welkom bij je mentor. Houd contact met hem/haar 

over de zaken die je wilt delen of over mogelijke zorgen die je hebt. Doe dit op 

de afgesproken momenten en manieren.  

  

 Wanneer je met veel leerlingen in een volle ‘Meet’ zit, zet dan direct je 

microfoon uit. Op die manier kan de docent de les rustig starten en kun je er 

allemaal zo goed mogelijk van profiteren.  

 

 Sommige docenten krijgen zoveel mails, dat ze die onmogelijk allemaal kunnen 

beantwoorden. Kijk of je je vragen kunt stellen via de vragenformulieren, 

Classrooms en chatmomenten die de verschillende vakken ter beschikking 

stellen. Lever daarnaast het werk in via de Classrooms en niet via de mail. 

 

 Sommige leerlingen maken zich zorgen over de overgang en vragen zich af hoe 

ze hun resultaten nog kunnen verbeteren. Op dit moment is het nog onduidelijk 

wanneer de school weer open gaat. We denken de komende tijd na over de 

verschillende scenario’s waarmee we een antwoord kunnen geven op de vragen 

rondom de overgang. Wel willen we jullie op het hart drukken om je uiterste 

best te blijven doen en je in te zetten voor de weektaak en de online 

aangeboden lessen. De manier waarop je dit nu doet, nemen we uiteraard ook 

mee bij de overgangsvergaderingen. 

 

 Houd de moed erin! We realiseren ons dat de nieuwe manier van werken veel 

van jullie vraagt, maar hebben er alle vertrouwen in dat jullie deze werkwijze, 

door goed te blijven plannen, tot een succesvol einde kunnen brengen. 

 



          

 

 

 

 

Tot slot willen we jullie graag zeggen dat we ontzettend trots op jullie zijn! We 

blijven er samen de schouders onder zetten en wensen jullie en jullie dierbaren een 

goede gezondheid toe. Heb zorg voor jezelf en elkaar én houd de anderhalve meter 

afstand in acht! 

 

Hartelijke groet! 

 

Terence Honing  

Gert-Jan de Bruijn 

Tonny Hendriks 

Nadia-V Miroux 

Annemarie Bronneman 

Anoek Backer 

(Afdelingsleiders van het Alkwin Kollege) 

 

 

 

 

 

 

 


