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Geen eindexamens?! Pros & cons…
Wat hebben we liever? Gewoon school / school op afstand?
CLZ Onderwijs op Afstand is …
Onze labjassen naar Zeister huisartsen
én docentenquotes en anekdotes...

Allereerst veel dank voor alle reacties op de oproep! Ook iets te delen? Top!
Deel al je ervaringen in dit formulier en dan verzamelen wij het elke week in
een nieuwe ‘Reflector op afstand’.
Liefs, de Reflector-redactie

Emily, Lara, Johanna, Eva, Paula, Isabel

------

Dinsdag 23 maart 2020 is een datum die
voor eeuwig in het geheugen van
eindexamenleerlingen gegrift zal staan.
“Centrale eindexamens gaan niet door”
Dit klonk als muziek in de oren van elke
eindexamenleerling. Totdat we er even goed
over na gingen denken en we ons
realiseerden dat er naast de positieve
kanten ook negatieve kanten aan het
verhaal zitten. Dus hierbij de pro’s en cons
volgens examenleerlingen van het niet
doorgaan van de centrale eindexamens;
Pros:
- Minder leerwerk
- Minder stress
- Minder druk binnen een korte tijd, meer tijd om schoolexamens af te ronden.
- Videolessen waren echt verschrikkelijk en er was geen focus, dus minder kans om
te zakken.
- Minder mogelijkheden om aangestoken te worden/besmet te worden met het
coronavirus.
Cons:
- Het voelt alsof je nu een free pass krijgt, ondanks dat we het wel verdiend hebben,
omdat wij ook hard gewerkt hebben. → gevoel van zelfvoldoening is weg.
- Geen examenreis :(
- Jarenlange bekendheid van het jaar 2020, dat geen eindexamen gedaan heeft.
Stigma 2020 eindexamen, voor altijd.
- Geen officiële afsluiting van je schoolloopbaan. Jaren toegewerkt naar de grootste
anticlimax van je hele leven.
- Geen mogelijkheid meer om je cijfers in een keer veel op te krikken
- Ervaring examen doen wordt niet meegemaakt.
Gemengde gevoelens dus, to say the least….
Eva Wösten & Paula Rosenberg (6 vwo)

-------

-------

Quotes docenten

En als er dan mensen zijn… Zijn hun huisdieren soms ook aanwezig!
Helaas kan niet elke docent dit waarderen, zoals mevrouw Wilminkova subtiel “zei”
na een tijdje; “Kan iemand die kat even weghalen!?”
Complimenten worden toch gegeven, ondanks onze ochtendhoofden; ”Tijmen, je ziet
er goed uit." - Mevrouw Pool, deze complimenten kunnen we zeker waarderen, ook
als we er echt niet uitzien. “Jongens wat nou als jullie ook even de camera aanzetten,
dan kunnen we gezellig babbelen” is dan ook een zin die vaak gezegd wordt.

En dan willen we ons werk graag nakijken/antwoorden overnemen; “Leerling: 'Ik kan
de antwoorden nergens vinden.”, gaan docenten vervelend doen. Obbink: 'Dat komt
omdat ik jouw antwoorden nergens kan vinden.'
Tegenwoordig kunnen wij dus ook te laat komen, blijkbaar, zonder lessen. “Leerling =
te laat, en moet een briefje halen.”, meneer Smeekes, uit het niks.
Maar ook de docenten zelf hebben leuke anekdotes over ons gedrag tijdens de
online lessen;
““Indien je nog vragen hebt blijf dan even "hangen"!” Leerling die normaal als eerste
weg is bleef hangen, had kennelijk nog een vraag. En ja dat had hij " hoe moet je
hangout verlaten!" Goede vraag toch!” → Het is niet alsof we het niet gezellig vinden
om even te blijven “Hangen”, maar toch, dit is wel een vraag die we in het begin
allemaal hadden na minuut 1. ;)
“Ik zie een leerling op de grond tegen de bank hangen. Terwijl zij een filmpje moet
bekijken met uitleg, haalt ze limonade. Schud de beker, drinkt ervan en zit verveeld te
wachten tot ik als docent of een klasgenoot weer eens wat zegt.” → Don't we all?
“zegt een leerling tegen klasgenoot, Hé, ik heb jou nog nooit van zo dichtbij bekeken”
→ Creepy… Tip van de redactie; nooit ontbijten voor de camera. Alvast bedankt.
-----

Clz Onderwijs op Afstand is… wennen aan Google Meet

-----

Willen we meer of minder onderwijs op afstand?

70,3% zou ervoor kiezen om
op school te werken
29,7% vindt thuis werken fijner

Dit zijn jullie argumenten:
“Ik wil liever normaal school, omdat we tot nu toe nog geen cijfers hebben gekregen
en ik wil heel graag naar 3havo en dat kan nog niet met mijn cijfers en het is veel
leuker om bij je vrienden te zijn”
“Ik kan me niet goed concentreren met school op afstand”
“Normaal, want dan kan je je vrienden zien en hoef je niet opgesloten met je irritante
familie zitten”
“Drie dagen normaal school en twee dagen op afstand zou goed werken.”
“Afstand; eerder ‘uit' ”
“school op afstand is fijner want sommige docenten vertellen dingen over hun privé
leven”
School op afstand vind ik fijn omdat er niet echt gepraat kan worden onder de
lessen, ik in mijn bed kan blijven & het kortere lesuren zijn (wat voor de bovenbouw
juist een probleem kan zijn)
Op afstand, want dan heb je nog net wat meer vrije tijd en je doet toch je werk (of nou
ja dat doe ik tenminste!)

Nieuwe poll: ‘Welke docent is nu al DE held van onderwijs op afstand &
waarom?’ Laat hier je mening achter!

-----

Onze labjassen naar Zeister huisartsen
‘Even een rare vraag, in een rare en ook voor jullie als school drukke tijd. Is het
mogelijk dat wij als huisartsenpraktijk, gebruik mogen maken van de lab-jassen van
de scheikundelokalen? We verwachten binnen de huisartsenzorg op korte termijn
een tekort aan plastic schorten. Om toch de artsen te beschermen tijdens hun
contact met Corona patiënten kijken we daarom verder en is deze vraag echt van
belang.’
Deze vraag kreeg het CLZ laatst en natuurlijk mogen ze ‘onze’ labjassen lenen!
‘De jassen zijn na wassen op 90 °C, weer herbruikbaar en t.z.t. weer in goede staat
terug te geven aan het CLZ.
Misschien zijn ze straks dan eindelijk een keer écht schoon….

-----

