
 

 
 
Betreft: update 7 april 2020  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Afgelopen vrijdag mailde ik jullie een update waarin ik onder andere melding maakte van de niet altijd 
serieuze houding van een deel van onze leerlingen bij het digitale onderwijs op afstand. Ik heb daarna 
een aantal reacties gehad die over het algemeen positief waren. Gisteren heeft de  lokale media hier 
ook aandacht aan geschonken. In een enkel geval werd er een verkeerd beeld geschetst alsof het om 
heel veel leerlingen van Winkler Prins zou gaan en dat is natuurlijk niet zo gesteld in de update. Dat 
beeld is ondertussen rechtgetrokken. 

Van goed naar beter 

Vanmorgen in de vergadering van het managementteam is geconstateerd dat er sinds vrijdag veel 
verbetering is waar te nemen bij de houding van die leerlingen die het thuisonderwijs voorheen minder 
serieus namen. Dat heeft te maken met onze boodschap van afgelopen vrijdag, de inzet van ouders, 
de wijze waarop de leerlingen de boodschap hebben opgepakt  en ook de wijze waarop docenten 
samen lessen verzorgen, leerlingen bellen als ze niet aanwezig zijn. Kortom: we gaan van goed naar 
beter en dat was de bedoeling. Dank ook aan iedereen voor deze samenwerking. 

Gedragscode digitaal onderwijs 

Zoals afgesproken is de afgelopen dagen een gedragscode voor digitaal onderwijs opgesteld. De 
gedragscode is eenvoudig van opzet en voor iedere leerling goed te volgen. Wanneer iedere leerling 
deze code volgt, zou alles goed moeten komen. 

Bekijk de gedragscode 

Digitale problemen 

Verder is er een stroomschema ‘Digitaal probleem’ toegevoegd. Dit schema kan behulpzaam zijn 
wanneer een leerling een ICT-hulpvraag heeft, bijvoorbeeld Wachtwoord vergeten of Hoe kom ik in 
Magister. We hopen dat we het hiermee ook makkelijker maken om de route naar een oplossing voor 
diverse ICT-vraagstukken te vinden. 

Bekijk het stroomschema 

Mede namens de leden van het managementteam, 

Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 

https://winklerprins.nl/ook-digitaal-doen-we-normaal/
https://winklerprins.nl/vragen-en-problemen-digitaal-onderwijs/

