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Uit de schoolleiding
Welke docent is nu al DE held van onderwijs op afstand?
Deel je favoriete coronameme
Oproep nieuw ZLC
CLZ Onderwijs op Afstand is …
én docentenquotes en anekdotes...

Allereerst veel dank voor alle reacties! 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

------

-------

Beste leerlingen…
Het was gisteren woensdag 1 april 2020. Een gekke dag. Een dag daarvoor hoorden
we, dat de school pas na de meivakantie weer opengaat. Tenminste, dat hopen we.
Maar laten we daar maar even vanuit gaan.
Dat betekent, dat we als school nog een week of wat op een heel andere manier
zullen moeten werken. Online. Dat deden we al. Knap hoe de meeste leerlingen dat
heel vlot hebben opgepikt. Geldt ook voor jullie docenten. Wat dat betreft hebben we
het als CLZ aardig voor elkaar. Mede dankzij de medewerking natuurlijk van onze
onvolprezen iHelps.
Waar het nu even op aankomt is: volhouden. Met elkaar volhouden. Volhouden en
doorzetten. Dat maak je af en toe mee in het leven. Zelfs heel heftig soms. Zoals nu.
Het heeft natuurlijk ook te maken met alle onzekerheden die er zijn. Thuis, bij jullie in
de gezinnen, waar alles vaak anders is dan ‘normaal’. Onzekerheden natuurlijk ook
wat school betreft. Hoe zit het nu met de overgang? Hoe zit het met de toetsen in de
onderbouw? Hoe gaat het nu met het PTA in de bovenbouw?
Dat zal de komende tijd inderdaad een beetje anders gaan dan je gewend bent. In
de schoolleiding zijn we druk bezig een goede regeling te maken. Daar horen jullie
natuurlijk heel gauw veel meer over.
Op dit moment geef ik jullie drie adviezen wat
je schoolwerk betreft:
1. Doe wat je kunt doen.
2. Doe wat je kunt doen.
3. Doe wat je kunt doen.
En vooral ook: maak je geen zorgen. Het
komt goed. Leren. Daarvoor zit je op school.
Daarvoor ben je tenslotte leerling. Maar het is
waar, je leert nu alles bij elkaar misschien wat
minder voor de school maar misschien wat
meer voor het leven zelf.
Kortom: kop op, blijf sterk en gezond en vooral tot gauw.
Van Domselaar
Plv. rector

------Quotes, quotes, quotes & anekdotes
“Ik: ‘Maar meneer wat vindt u nou fijner online lessen of in het echt?’
Mnr. Kersten: ‘in het echt vind ik wel leuker want…’
Ik: ‘Maar meneer in het echt kunt u niet op mute drukken. ‘
Mnr. Kersten: ‘Ja, maar daar heb ik al andere methoden voor zoals de tabellen.  En
het slaan van leerlingen doe ik ook wel eens”
→ Interessante methode meneer… Zolang het maar voor u werkt!
Tumminaro: ‘Het is raar om les te geven als jullie allemaal op mute staan. Er praat
gewoon niemand door me heen.’
Van Brandwijk: “En nu een telaatje halen!”
1 april. Zelfs dit jaar hadden sommige docenten de beste grappen klaarstaan om
ons flink te laten schrikken.
Dan word je wakker om even een opdracht te maken, staat dit voor je neus:
Meteen een hartverzakking, ondanks dat
de datum erboven stond… Gelukkig is
meneer Smeekes het ermee eens dat “..die
lessen M&O levensgevaarlijk zijn.”
En ook meneer de Vries besloot zijn
leerlingen te pakken te nemen door meteen
op de vroege ochtend aan te kondigen dat
er een onverwachte toets plaats zou
vinden. En dat daar maar 10 minuten over
gedaan mocht worden. Haha grappig…

En dan nog iets, een tipje van de redactie
aan de leraren; altijd checken of je echt de
Hangout/Google Meet vergadering uit bent
gestapt!
Helaas meneer de Haan… We hebben van
onze bronnen vernomen dat u dit een keer bent vergeten. Uw roddelsessie met
andere leraren over “irritante klassen” is niet onopgemerkt gebleven. Door leerlingen
dus… Oeps!
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Welke docenten zijn volgens jullie nu al DE helden van onderwijs op
afstand?
☞ Meneer Eghtesad, vanwege al zijn workoutfilmpjes
☞ Meneer Heijkoop, omdat hij je de meet uitgooit als je je camera niet
aanzet.
☞ Meneer Heijkoop, want hij krijgt het voor elkaar een blokuur lang niks te
zeggen.
☞ Mevrouw Bosveld, want ze helpt goed met dingen.
☞ Mevrouw Oonk, omdat ze niks van laptops snapt en daardoor wij niks
hebben gedaan tijdens sb.
☞ Mevrouw Punte, gevlucht naar Ameland, want daar is geen coronavirus.
Als we les hebben praten we over alleen maar onnozele dingen. Oh wacht
dat is in de normale lessen ook zo.
☞ Mevrouw Blom, ondanks het onderwijs op afstand heeft mevr. Blom mij
toch met een moeilijke situatie geholpen.

☞ Meneer Kraaijeveld, ondanks de
lessen op afstand legt hij toch goed
uit!
☞ Meneer Soetens met al zijn
geweldige opmerkingen en video's die
over het algemeen beter zijn dan al die
google meetings.
☞ Meneer Wibier, begint bij de lesstof
uit de betonmodule, reist met zijn 'voor
het eerst gedeelde scherm' naar
Dubai om een dam te laten zien en
vertelt vervolgens hoe het bij hem
thuis met zijn vriendin gaat.
En last but not least: mevrouw
Heesbeen & haar minions,
die alle docenten die amper weten
hoe ze hun laptop aan moeten doen
tóch elke keer weer helpen.

Nieuwe poll:
‘Wanneer wordt alles weer normaal denk jij?’ Laat het ons weten!
En/of deel je favoriete (zelfgemaakte) meme over corona & thuisscholing.

