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Onderwijs op afstand 1 (afwezigheid leerlingen) 
Indien uw zoon/dochter door corona gerelateerde redenen niet naar school kan komen maar wel lessen kan 
volgen op afstand, doen we ons best het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.  

• Meldt uw dochter/zoon afwezig en geef s.v.p. duidelijk aan dat uw zoon/dochter wel les op afstand kan 
volgen 

• Uw zoon/dochter wordt voor de betreffende week genoteerd bij “onderwijs op afstand” 

• Is uw zoon/dochter ook de week erna nog afwezig dient u de afmelding nogmaals te doen, de melding 
blijft slechts gedurende de betreffende week in het systeem staan.  

• Bij leerlingen die langdurig afwezig zijn zullen aangepaste afspraken gemaakt worden. 
 
We willen op Herle achterstanden zoveel mogelijk voorkomen. Het personeel levert een enorme inspanning om 
onderwijs op afstand vorm te kunnen geven. Echter er zullen beperkingen blijven bij onderwijs op afstand, zeker 
bij de praktijklessen en LO lessen. 
Wat verwachten we van de leerling indien hij/zij onderwijs op afstand volgt: 

• De leerling zoekt, eventueel samen met de mentor, een leerling uit de klas die hem/haar kan 

ondersteunen. Dit wordt de buddy. 

• De leerling vraagt na elke les aan de buddy de aantekeningen, de verwerkte lesstof en het huiswerk.  

• De leerling houdt SOM in de gaten voor elk vak. 

• De leerling verwerkt de opgegeven stof zelfstandig. 

• Hebben leerlingen vragen? Stellen ze deze aan de buddy en indien nodig sturen ze een mail naar de 

vakdocent. 

• Om de les op afstand digitaal te kunnen volgen, vraagt de leerling de buddy dit te melden bij de docent. 

Gedurende instructiemomenten volgt de leerling de les mee. 

• Heeft de leerling extra didactische begeleiding nodig en/of ICT ondersteuning? Dan stuurt de leerling 

een mail naar Mevr. Brosius la.brosius@bcpl.nl. Via teams wordt de leerling uitgenodigd op de 

maandag- of woensdagmiddag om de vragen te stellen. 

 

Onderwijs op afstand 2 (afwezigheid personeel) 
Naast afmeldingen van leerlingen kunnen ook personeelsleden afwezig zijn vanwege quarantaine of corona 
gerelateerde klachten. Indien een personeelslid thuis dient te blijven maar wel kan werken gaat de les op school 
gewoon door. Er zal een toezichthouder in de klas zijn en de docent zal digitaal de les verzorgen.  
Indien er meerdere personeelsleden tegelijk afwezig zijn kan het zijn dat klassen lesuren thuis via TEAMS moeten 
volgen. In het lesrooster staat dan geen lokaal maar “thuis TEAMS” vermeld.  

• Uw zoon/dochter krijgt hierover kort uitleg van de mentor 

• Heeft uw zoon/dochter hier vragen over kan hij/zij terecht bij de mentor en/of mevrouw Bosch. 

• Heeft uw zoon/dochter extra uitleg nodig m.b.t. het gebruik van teams, dan kan hij/zij zich melden bij R. 
Vronen (rja.vronen@bcpl.nl).  

 

Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) 
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Maatregelen en afspraken m.b.t. corona  
Zoals we al eerder aangaven willen we samen de school veilig houden, zoveel als mogelijk onderwijs op locatie 
blijven geven en waar nodig op afstand. De volgende (aanvullende) afspraken gelden op Herle; 

• We houden ons aan de basisregels (regelmatig handen schoonmaken, hoesten niezen in de elleboog, 
1,5m afstand tot personeel) 

• We dragen een mondkapje daar waar de 1,5m niet gewaarborgd kan worden, concreet betekent dit; 
➢ In alle gangen 
➢ Bij het lopen door een klas (o.a. praktijklessen) of aula  
➢ Bij instructiemomenten waar de 1,5m niet mogelijk is 

Leerlingen nemen zelf dagelijks een mondkapje mee. Een leerling die geen mondkapje bij zich heeft, 
dient er één te kopen bij de receptie voor €0,50. 

• Bij klachten blijven we thuis totdat de klachten over zijn:  
➢ De afmelding telefonisch 045-5721010 doorgeven voor 08.30 uur. Geen afmelding betekent 

ongeoorloofd afwezig. 
➢ Geef svp aan of uw zoon/dochter wel op afstand onderwijs mee kan volgen. Indien dit wel 

mogelijk is dient hij/zij elke les via TEAMS aanwezig te zijn. Niet aanwezig betekent 
ongeoorloofd. 

• Er wordt de hele dag geventileerd (minimaal 1 raam of deur open) ook bij slecht en koud weer, geef dus 
een extra vest, trui of sjaal mee.  

 

Meedenkbijeenkomst ouders 
De eerste meedenkbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 15-10-2020. Naast het geven van informatie hebben 
we samen met ouder(s)/verzorger(s) een aantal sterke punten als ook aandachtspunten/ verbeterideeën 
besproken. Dank voor de aanwezigheid en het meedenken! Er wordt een volgende meedenkbijeenkomst 
gepland en georganiseerd.  

 

Mededelingen 
• Vakantiedagen, vrije dagen en studiedagen staan vermeld in ons jaaroverzicht 

• Heeft u, uw zoon/dochter digitale vragen? Hulp nodig bij inloggen? Vragen over SOM, office, teams? 
Neem dan via de mail contact op met rja.vronen@bcpl.nl 

• Heeft uw zoon/dochter hulp nodig bij het leren? Wil hij/zij werken aan een eigen leerdoel? Neem dan 
via de mail contact op met la.brosius@bcpl.nl  

• Wil uw zoon/dochter meedoen aan de buitenschoolse activiteiten op de donderdagmiddag? Neem dan 
via de mail contact op met jh.kruijssen@bcpl.nl (muziek) of met rh.mathilda@bcpl.nl (dans). 
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