
 

 
 
 
 
 
Datum : 18 maart 2020 
Betreft : Update informatie 
 
 
Beste leerling, 
 
Het klinkt als de droom van iedere leerling: drie weken geen school. De 
aanleiding is helaas heel serieus. Veel leuke (school)activiteiten zijn geschrapt, 
sportclubs en verenigingen staan stil en een dagje shoppen zit er eerst ook niet 
in. Met deze mail willen we je vertellen wat wij als school gaan doen. Hoe we 
blijven leren, hoe we contact met elkaar houden zodat we straks, als alles achter 
de rug is, het gewone schoolleven op het Drachtster Lyceum weer op kunnen 
pakken. 
 
Onderwijs op afstand 
We verzorgen de komende weken onderwijs op afstand. Dat is een geweldige 
opgave en vraagt veel creativiteit van docenten en het onderwijsondersteunend 
personeel. We hebben alle lesgevende docenten gevraagd om opdrachten voor 
deze week vandaag in te voeren in Magister. We leggen de lat niet te hoog. Het 
doel is dat je betrokken blijft bij school en blijft werken aan je schoolvakken. 
 
Veerkracht en begrip 
Tijdens een normaal lesuur in een leslokaal zijn er docenten en klasgenoten die je 
kunnen helpen als je iets niet kunt vinden of iets niet begrijpt. De lijntjes zijn kort 
en de verschillende werkwijzen van docenten en schoolvakken zijn zo 
vanzelfsprekend dat ze niet opvallen. Nu moeten we omschakelen van een 
normale schoolsituatie naar een online lesomgeving en dat is een ingrijpende 
verandering. We proberen alle taken zo duidelijk mogelijk te beschrijven en op 
één centrale plek (Magister) te verzamelen. Met meer dan 100 docenten en 1300 
leerlingen is dat best ingewikkeld en in de eerste periode zal er vast wel eens iets 
mis gaan. Dit is voor iedereen nieuw en we rekenen op je veerkracht en begrip. 
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Begrip voor docenten van eindexamenleerlingen 
In het nieuws heb je vast gezien dat er veel aandacht is voor 
eindexamenleerlingen en op welke manier zij hun schoolexamens gaan maken 
nu de school gesloten is. Dit vraagt veel van de docenten die lesgeven aan 
examenklassen. Het kan zijn dat zij hierdoor wat lastiger te bereiken zijn en dat ze 
meer opdrachten geven waarmee je zelfstandig aan het werk moet gaan.  
 
Wat kan ik doen wanneer ik vragen heb? 

● Wanneer je vragen hebt over de lesstof of over je huiswerk dan zoek je 
contact met je lesgevende docent. 

● Wanneer je algemene vragen hebt dan zoek je contact met je mentor. 
● Je mentor neemt regelmatig even contact met je op om zo te horen hoe 

het met jou en je schoolwerk gaat. Ook dan kan je je vraag stellen. 
 
Plan je dag 
Probeer de dag een ritme te geven, dat geeft rust. Een vaste dagindeling met een 
planning bespaart je uiteindelijk ook tijd. Als je heel geconcentreerd werkt en 
tussentijds slimme pauzes neemt is de kans groot dat je meer werk verzet hebt, 
dan op een dag 
met minder structuur. Maak voor jezelf eerst met behulp van Magister een 
dagplanning. 
Wissel leerwerk en maakwerk af en gun jezelf ook een pauze. Ga in deze pauze 
iets actiefs doen. Een video hoe je een planner kan maken vind je hier. Wil je nog 
meer lezen over hoe je mentaal gezond blijft en waarom een ritme hebben goed 
voor je is, dan is het interessant om dit te lezen. 
 
Wij kijken uit naar de eerste schoolbel die straks klinkt als deze Coronacrisis 
achter de rug is en alles weer ‘gewoon’ wordt. 
 
Pas goed op jezelf en op iedereen om je heen. 
 
Met vriendelijke groeten  
namens alle lesgevende docenten 
 
het Corona Crisisteam 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8A1oyofVu5Q
https://nos.nl/op3/artikel/2327507-ritme-gezond-eten-en-bewegen-zo-blijf-je-thuis-mentaal-gezond.html

