
 

  

 
 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Vandaag ontvangt u de zevende Coronanieuwsbrief van het CSG Wessel Gansfort. In 
deze brief willen we de werkwijze met het halfuur rooster verder toelichten, omdat er 
vragen zijn.  
 
Vanaf dinsdag 14 april is het halfuur rooster op de ochtend ingegaan. Het halfuur rooster 
geldt voor leerlingen van de niet-examenklassen.  
 
We hebben gemerkt dat het onderwijs op afstand veel van leerlingen en docenten vraagt. 
Een aantal ouders en docenten hebben ons vorige week laten weten hoe zij het 
onderwijs op afstand ervaren. Het is veel en soms teveel. Dat wordt breed herkend. 
 
Het is onmogelijk om op afstand dezelfde leerstof met leerlingen te behandelen. We 
kunnen van leerlingen niet verwachten dat zij thuis op dezelfde manier kunnen leren als 
op school. Werken volgens de oorspronkelijke onderwijsplanning is voor leerlingen en 
docenten niet haalbaar.  
 
Dat schrijft ook minister Slob in zijn brief aan schoolleiders op 7 april 2020. Hij zegt 
daarover:  
“Het onderwijs op afstand is voor veel scholen nieuw. Het is voor leraren moeilijk 
mogelijk om onderwijs van dezelfde kwaliteit te verzorgen en goed contact te maken met 
hun leerlingen. Oog voor het welzijn van de leerling is in deze tijd de prioriteit. Het 
hebben van voldoende contactmomenten met leerlingen, en ze te motiveren om actief bij 
het leerproces betrokken te zijn is daarbij belangrijker dan het aanbieden van alle 
geplande lesstof. Ik begrijp daarom dat het niet realistisch is dat de stof die normaal in de 
klas wordt behandeld integraal of op dezelfde manier wordt aangeboden op afstand. Ik 
verwacht ook zeker niet van u dat de reguliere onderwijstijd met afstandsonderwijs wordt 
gehaald”. 
 
We spannen ons in om het best haalbare te doen én we willen dat iedereen het 
onderwijs op afstand vol kan houden. Ook als we langere tijd op deze manier moeten 
werken. Daarom hebben we onze werkwijze aangepast zodat leerlingen en docenten 
meer ruimte ervaren.  
 
De hoeveelheid lesstof per les vermindert en de omvang van het schoolwerk ook. We 
gaan meer tijd gebruiken voor de te behandelen lesstof. De oorspronkelijke planning 
laten we los. 
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Voor niet-examenklassen is dit nu het rooster: 
08.30 u. – 12.30 u.  lessen; bijvoorbeeld online instructie/les/opdrachten   
12.30 u. – 15.00 u.  schoolwerk maken, videobellen, e-mailen, plannen, etc. 
15.00 u. – 16.30 u.  contactmoment mogelijk voor mentoren met leerlingen 
16.30 u. -  einde schooldag voor leerlingen en docenten 
 
Leerlingen van de examenklassen volgen een 50 minuten rooster. 
 
’s Ochtends is er bijvoorbeeld tijd voor het geven van een online les, een instructie 
filmpje, een opdracht, of een vragen halfuurtje. De inhoud van de lessen varieert per vak. 
Hoe de les precies verloopt leest de leerling in SOM.  
 
‘s Middags maken leerlingen het schoolwerk en kan er contact zijn met de mentor. We 
eindigen de schooldag om half vijf.  
 
We blijven positief, doen wat we kunnen en inzetten ons in voor de leerlingen! Pas goed 
op jezelf en op elkaar! We komen er met elkaar uit! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Roelie Guit 
Vestigingsdirecteur  
Wessel Gansfort 
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