
Beste leerlingen en leerkrachten 

 

Wij sluiten vandaag de tweede week afstandsleren af. Het waren intense weken voor ons allemaal. In 

het begin hebben wij vooral ingezet op opdrachten, taken en toetsen. In de tweede week hebben wij 

gemerkt dat vooral het organiseren van afstandsleren niet zo gemakkelijk is. Er waren te weinig 

laptops in huis, teveel kinderen, teveel thuiswerkende ouders. En het is blijkbaar ook niet zo evident 

om 3 tot 4 uur per dag achter een laptop te zitten en schoolwerk te doen. En net zoals in een fysieke 

klas waren er leerlingen die heel hard meewerken en leerlingen die proberen er tussen uit te knijpen. 

Leerkrachten hebben deze week ook nog meer LIVE lessen georganiseerd, dat vinden jullie blijkbaar 

een manier om met elkaar in contact te blijven. Zo’n les verduidelijkt de opdrachten, maakt het 

mogelijk om vragen te stellen en leerlingen voelen dat zij niet alleen staan met hun problemen.  

Wij komen dus stilaan tot een evenwicht tussen leerstof geven en ondersteuning geven, net zoals in 

een echte les, maar wij missen allemaal toch wel het sociaal contact en in feite ook de school. Het 

zijn moeilijke tijden maar die brengen ook het beste in ons boven. Ik vind de manier waarop jullie 

allemaal, leerkrachten, ouders en leerlingen,  creatief zoeken naar oplossingen 

bewonderenswaardig. 

Wij staan nu voor de laatste week voor de Paasvakantie. Een week die normaal vol zat met GWP’s, 

excursies, projecten. Het is zo goed als zeker dat de meeste van die activiteiten dit schooljaar niet 

meer zullen kunnen doorgaan. Toch een raar gevoel. Wij weten ook niet goed wat er na de 

Paasvakantie gaat gebeuren, dus dat is ook nog afwachten. Maar je moet in deze corona tijden niet 

te ver op voorhand denken, alles verandert snel, dus focus je op de week die komt. 

Het is nog een week met veel deadlines van opdrachten die al langer opgegeven waren en die je dus 

moet inleveren en die op punten zullen staan. De leerlingen van het vijfde en het zesde jaar moeten 

ook hun onderzoeksproject of hun gip-paper inleveren. Ook dat staat op punten.  

Voor de opdrachten die gegeven zijn na 13 maart, in het afstandsleren, blijft de gouden tip: lever 

altijd in wat je al gemaakt hebt, ook al is het niet volledig. De  leerkracht zal feedback geven en dan 

kan je eventueel opnieuw inleveren. 

Als hart onder de riem stuur ik jullie een song mee van Raymond Van het Groenenwoud gezongen 

door Eline van 5MW op hun Valentijnsconcert ter ere van de 70 ste verjaardag van Raymond. De 

song heet Aan de meet en Raymond vergelijkt het leven met een bergrit in het wielrennen. Het gaat 

op en af, het is soms moeilijk en soms schijnbaar gemakkelijk maar je mag niet opgeven, doortrappen 

tot aan de meet. 

Eline zingt het kwetsbaar maar met karakter en dat wens ik jullie ook toe de volgende week, tot Aan 

de meet! 

Zorg goed voor jezelf en je familie 


