
 

 

Velsen-Zuid, 22 september 2020 

 

Betreft: update thuisonderwijs  

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Na de schoolsluiting tijdens het voorjaar van 2020 heeft het Felisenum ervaring opgedaan 

met het aanbieden van onderwijs op afstand. Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 

speelt het corona-virus nog steeds een grote rol. Zodra er sprake is van enig risico, wordt 

leerlingen en docenten gevraagd thuis te blijven. In de praktijk betekent dit dat leerlingen 

en docenten vaker thuis zullen zijn. 

Dit betekent ook dat het thuisonderwijs steeds meer wordt uitgebreid, zowel voor de 

leerlingen die thuis moeten werken als voor de docenten. Dit heeft natuurlijk flink wat 

voeten in de aarde.  

Wanneer een docent niet naar school komt, betekent dat dat de lessen op school geen 

doorgang kunnen vinden. In de onderbouw streven we er zoals gewoonlijk naar om zoveel 

mogelijk uitgevallen lessen op te vangen. Voor de bovenbouw hebben we geen invaluren, 

maar het leerproces kan natuurlijk gewoon doorgaan. Aan de hand van de studiewijzer 

kunnen de leerlingen (zowel in de onder- als bovenbouw) goed aan de slag blijven. Er 

wordt dus van de leerlingen verwacht dat zij tijdens de reguliere lesmomenten in het 

rooster waarin geen les wordt gegeven wel aan het betreffende vak werken. Mocht een 

docent voor langere tijd absent zijn, dan zoeken we natuurlijk naar andere oplossingen. 

Mocht uw zoon/dochter vanwege corona-gelijkende klachten of in afwachting van een 

coronatest thuis moeten blijven, dan is het in veel gevallen goed mogelijk om schoolwerk 

te blijven doen. Het is in deze situatie van belang dat, met hulp van u als ouders, de 

studiewijzers worden gevolgd. Vanuit de school is de mentor het eerste aanspreekpunt. 

Uiteraard zijn de vakdocenten ook te bereiken voor vakinhoudelijke vragen. 

Op dit moment zijn we bezig om de mogelijkheden van digitaal thuisonderwijs op te 

schalen. We hopen dat dan ook de leerlingen die relatief kort thuiszitten zo min mogelijk 

van de uitleg en lesstof hoeven te missen. Binnenkort wordt u hierover nader 

geïnformeerd. 

Mocht u hieromtrent vragen hebben, schroom dan niet om contact met de school op te 

nemen.  

Met vriendelijke groet, 

Luka van Schie  (jaarlaagcoördinator klas 1 en 2) 

Michiel Bosman  (jaarlaagcoördinator klas 3 en 4) 

Marieke Hobbes  (jaarlaagcoördinator klas 5 en 6) 

 

 


