
Onderwijs op afstand op de Berger Scholengemeenschap 
Instructie voor leerlingen en ouders  

 

Wat gaat er gebeuren? 
In de periode van 16 maart tot 6 april gaat het schoolgebouw dicht, maar het onderwijs gaat door. In 
deze instructie wordt uitgelegd wat de school van jou verwacht en wat jij van de school kan 
verwachten.  
 
 
Hoe gaan we dat doen? 
Net als alle andere scholen in Nederland gaan we onderwijs op afstand aanbieden. Dat betekent dat 
je thuis aan de slag gaat met materiaal dat online voor je klaar staat en dat je ook online contact hebt 
met je docenten. Officieel starten we hier woensdag 18 maart het eerste uur mee. 
 
Heb je een computer en internet? 
Om online te kunnen werken moet je beschikken over een computer en een internetverbinding. 
Neem zo snel mogelijk contact op met je afdelingsleider als dat een probleem is. Er bestaat de 
mogelijkheid om via de mediatheek een Chromebook te lenen. 
 
e-mail 
Zowel leerlingen als docenten gebruiken Gmail (1234@edu.berger-sg.nl). Op deze manier weet je 
zeker dat je niets mist. 
 
Magister 
Het rooster blijft gewoon in Magister staan. In de agenda van Magister geven de docenten aan welke 
stof je moet bestuderen, welke opgaven je moet maken, welk materiaal je nog meer moet gebruiken 
en waar je dat kan vinden. Eigenlijk is dat precies hetzelfde als normaal. 
Tijdens de ingeroosterde lestijden zijn de docenten beschikbaar voor het beantwoorden van 
individuele vragen via Gmail of Google Hangouts.  
 
Google Classroom en Magister ELO 
Zoals je weet gebruiken sommige docenten de ELO van Magister en anderen Google Classroom. Dat 
blijft gewoon zo. Zoals eerder gezegd geeft iedereen in de agenda van Magister duidelijk aan waar je 
alles kan vinden. In Classroom of de ELO kan je in ieder geval het volgende vinden: 

- De planning van de stof en de opdrachten; 
- Antwoordenboekjes; 
- Aanvullende bronnen in de vorm van documenten, filmpjes, links naar websites etc. 
- Indien beschikbaar: een verwijzing naar de digitale leermiddelen in Magister (ELO > 

bronnen).   
Docenten zullen je ook vragen opdrachten in te leveren zodat ze kunnen zien of alles goed gaat en 
om feedback te geven. Houd er rekening mee dat verwacht wordt dat je alles maakt en dat de stof 
gewoon verder gaat als de school weer open gaat. 
 
Krijg je nog toetsen? 
Misschien wel. Maar dan wel in een andere vorm dan je gewend bent. Soms zal je een toets krijgen 
om te kijken of je de stof beheerst, maar krijg je daar geen cijfer voor. Soms zal je een toets in een 
andere vorm krijgen, zoals bijvoorbeeld een werkstuk of een andere opdracht. Als de school weer 
open is zal je over sommige delen van de stof alsnog een normale toets krijgen, maar niet over alles. 
 
 



 
Contact met school 
Ook al zien we je niet meer elke dag, we willen wel graag weten hoe het met je gaat. Naast het 
online contact met de docenten zal je ook iedere week even gebeld worden door je LO-docent. Als 
dingen niet helemaal lekker lopen kan je dat bij hem of haar kwijt. Natuurlijk kan je ook altijd even 
contact opnemen met je mentor als je daar behoefte aan hebt. 
 
Kan ik nog bij mijn kluisje of mijn werkstukken bij de beeldende vakken? 
Natuurlijk! We willen alleen geen grote groepen in de school hebben om de kans op besmetting heel 
klein te maken. Op dinsdag 17 maart ben je volgens onderstaand rooster welkom op school om 
spullen op te komen halen. We vragen je wel om je aan deze tijden te houden en niet op school te 
blijven hangen. 
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Mogen de schoolexamens wel doorgaan? 
Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, heeft de overheid besloten dat tot nader order 
scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd 
of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan. 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-
onderwijs/vragen-over-middelbaar-onderwijs 

 
Wat is de rol van ouders? 
Door de afstand tussen de school en de leerlingen hebben ouders een belangrijke rol. Zij kunnen er 
thuis op toe zien dat het schoolwerk wordt gedaan en hun kind daarin steunen. Dat begint al met het 
samen doornemen van deze instructie. 
 
 
 
Heel veel succes de komende weken en we hopen je snel weer te zien. 
 
De schoolleiding van de BSG 
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