
 

 

 

Zoetermeer, 20 maart 2020 

 

Beste ouders en verzorgers en leerlingen, 

In deze bijzondere periode waarin onderwijs op gepaste afstand plaatsvindt, wil de schoolleiding van 

ONC Parkdreef u via wekelijkse berichten op de hoogte  houden over de voortgang van ons 

onderwijs, over nieuwe ontwikkelingen en maatregelen.  

In deze brief praten we u kort bij welke acties we in de afgelopen week hebben ondernomen na de 

diverse afgekondigde maatregelen van het ministerie van OCW. In verband met de start van het 

afstand onderwijs staan we deze keer wat uitgebreider stil bij ICT-zaken. 

We beginnen met onze waardering uit te spreken voor de enorme inspanning die al onze collega’s, 

leerlingen en ouders leveren. Met trots constateren we dat ieder vanuit zijn of haar rol zijn/haar 

uiterste best doet om de voortgang van het onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen. We zien 

veerkracht, flexibiliteit en creativiteit bij de begeleiding om het onderwijs op afstand zo goed 

mogelijk te doorlopen.  

Voortgang van het onderwijs 
Vakdocenten zijn druk doende om vanuit huis of vanuit school leerlingen te instrueren en te 

begeleiden. Leerjaarcoördinatoren en mentoren houden de vinger aan de pols bij de leerlingen. Via 

diverse sociale media volgen ze de leerlingen en vragen ze hoe het met hen gaat. Over de voortgang 

van het onderwijs onderhoudt de schoolleiding op haar beurt contact met voorzitters van de secties.   

Op dinsdagmiddag kwam het  bericht van de minister dat de schoolexamens met inachtneming van 
bepaalde richtlijnen kunnen doorgaan. 

Op de website hebben we dat bericht meteen geplaatst.  Op woensdag hebben alle 

examenkandidaten en hun ouders hierover een brief ontvangen.  

Op afstand lesgeven op het ONC 
 

Algemeen 

• Vanaf afgelopen maandag stond het ONC voor de megaklus om les te gaan geven op afstand. 
Per sectie zijn afspraken gemaakt hoe dit op een efficiënte en effectieve wijze gestalte te 
geven. Magister blijft leidend zodat leerlingen op de gebruikelijke tijdstippen dat zij een 
bepaald vak volgen, nu met huiswerkopdrachten aan de slag kunnen. Als er vragen zijn, kunt 
u die stellen per email:  Voor leerlingen die vragen hebben over ICT-zaken is er onze 



’thuisbel-service’: ouders en/of leerlingen kunnen via telefonische ondersteuning verder op 
weg worden geholpen. U kunt ook vragen stellen per e-mail: ictpd@onc.unicoz.nl.  

 
• Docenten en schoolleiding zijn druk bezig met het beoordelen van de diverse tools en 

websites waarmee lesgeven op afstand beter mogelijk wordt voor leerlingen en docenten. 

 
We willen ook op interactieve wijze op afstand les kunnen geven aan onze leerlingen. Daartoe is een 
pilot met Teams gestart waarvan de resultaten volgende week 26 maart worden besproken. Vier 
mentoren van eerstejaarsklassen voeren deze pilot uit en gaan met hun klas binnen Teams o.a. 
gebruikmaken van de chat- en videoconference-functies. Indien de pilot positief uitpakt, gaan we de 
pilot uitbreiden. 
 

We hopen u op voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. 

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

 

Mariet van Goch  

directeur ONC Parkdreef 
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