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Coronamaatregelen: hoe gaan jullie er als praktijkdocent mee om?  
 
Hoe werken collega’s in dit Coronatijdperk, waar zijn zij tegenaan gelopen en hoe hebben zij dit 
opgelost? Je leest het hier.  
 
Voel je vrij om ook jouw ervaringen en tips te delen: stuur een e-mail secretariaat@platform-pie.nl  
 
 

 

21-03-20: Handen uit de mouwen met easyrelais en meer 

Wim Koster – Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn – regio3@platform-pie.nl  

 

Wat leuk is om te doen is de onderstaande link aanklikken de leerlingen kunnen dan op een leuke 

manier leren hoe een easyrelais werkt. Docent kan er zelf vragen bij bedenken als dit in Its Learning 

wordt gezet kun je ook zie of de leerlingen de opdracht gedaan hebben.  

http://www.easyrelais.nl/ 

Voor collega's die zelf geen vragen willen maken heb ik ook de lesbrief zie onderstaande link. Is tevens 

een goede voorbereiding op het examen.  

http://www.easyrelais.nl/PDF/EasyRelais.pdf 

Voor metaallessen volgende link: http://www.mettech.nl/ 

 

Aanvulling op het easy relais: de Word-versie van de werkinstructie zodat de leerlingen het kunnen 

invullen en terug sturen. De antwoorden kunnen opgevraagd worden bij secretariaat@platform-pie.nl  

Voor elektro lessen is onderstaande link heel interessant om alle schakelingen te leren. 
https://www.edutechsoft.nl/pie/elektro/ 
 
Met dank aan mijn collega Hilebrand. 

 

 

23-03-20: Moeilijk om instructie te geven van afstand, maar ook wel fijn 

Janeke van der Ende – Van Vredenburch College Rijswijk – regio6@platform-pie.nl  

Als regiocoördinator ben ik afgelopen week plat gebeld door collega's wat te doen?! Wat doen wij?! 
Even sparren met een andere school, enz enz. Fijn dat we dit kunnen bieden als platform PIE. De 
meningen, zorgen en keuzes lopen erg uiteen. Hoe is dit bij jullie? 
 
Wij, op het Van Vredenburch College, hebben via lessenUp voor alle vakken online lessen klaar staan 
waarin de leerlingen kunnen werken. Erg leuk. We hebben hier afgelopen week bijna 24/7 aan 
gewerkt. En vandaag is het de lucht in gegaan. Voor PIE hebben we Sarah Melis van TechniekPlaza 
bereid gevonden om een account per leerling, betreft de digitale leerstof, voor een klein bedrag per 
leerling te activeren. Erg fijn. Via lessenUp hebben we lessen gemaakt met de opdrachten/instructie 
hoe TechniekPlaza online werkt. 
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Vandaag hebben we les gegeven in kleine groepjes, CSPE-trainingslessen. Docent en leerlingen met 
plastic handschoenen, alchohol en onstmettingsdoekjes. Bizar, moeilijk om instructie te geven van 
afstand, maar ook wel fijn dat we de kids hebben kunnen helpen. Alle leerlingen zijn al meerdere 
keren gebeld door hun mentor. Ouders en leerlingen vinden dit fijn.  
 
Ik hoop dat we iedereen na deze spannende weken in goede gezondheid nog voor de zomervakantie 
een keer live kunnen zien. 
 

 

23-03-20: Examens oefenen kan altijd 

Theo Arends – RSG De Borgen Leek – t.arends@rsgdeborgen.nl 
 
Om theorietoetsen van het Cito-examen in Facet te oefenen, heb ik een beschrijving gemaakt. Klik op 
onderstaande link om deze beschrijving te downloaden.  
 
Download 
 

 

23-03-20: In 1 oogopslag zien waar leerlingen in de lesstof zijn 

Erwin Geerdink – Het Noordik Almelo – regio2@platform-pie.nl 
 
We zijn (ook) druk bezig met hoe we de leerlingen kunnen motiveren en contacteren om hun werk te 
laten doen. Ten eerste gebruiken wij vmbo digitaal. Daar kunnen we de leerlingen monitoren op hun 
werk. Er is recent een nieuwe feature. Nu kan ik in  één een oogopslag zien waar ze in de lesstof zijn. 
Dit was voorheen veel werk om inzichtelijk te krijgen. 
 
Een voorbeeld: 
(niet uit geklapt zie ik de percentages per leerling hoever ze in de lesstof zijn) 

 
 
(uitgeklapt waar ze precies zijn) 

 
 
Ik geef nu HW op en zeg dat het af moet zijn tot en met bijvoorbeeld de D-toets. En ik weet hoeveel 
procent dat is en kan de leerlingen daarop aanspreken.  
 

mailto:t.arends@rsgdeborgen.nl
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Verder gaan we (net zoals veel scholen) met Teams van Microsoft werken. Dus hebben we les, dan 
kunnen leerlingen zich vanuit huis aanmelden in de les. Verder ben ik zelf aan het kijken om lesstof nu 
digitaal te maken die ik niet makkelijk vanuit vmbo digitaal kan halen. Dit kan ik (eventueel) met 
behulp van Microsoft Forms als toets uitsturen naar de leerlingen.  
 
Voorbeeld 
 
Als ik deze link naar de leerlingen stuur (via mail) kan iedere leerling hierop reageren en kan ik 
controleren of de antwoorden goed zijn (in verband met open vragen) of het systeem controleert het. 
Leerlingen kunnen ook in FACET minitoetsen van PIE oefenen. Daarbij kunnen ze de antwoorden 
zoeken in hun lesmethode. Het resultaat scherm kunnen ze op sturen naar de docent en zo kan de 
docent zien waar de leerlingen moeite mee hebben. 
 

 

24-03-20: Een beetje creatief zijn 
Thijs Faassen – College Den Hulster Venlo – regio9@platform-pie.nl 
 
Wij werken in het Venlose met Google en zijn applicaties. Onze leerlingen hebben de beschikking over 
hun eigen Chromebook. Via dit device kunnen leerlingen met Google Meet digital in klasverband 
lessen thuis volgen. Dit werkt echt fantastisch. Je moet een beetje creatief zijn (lees misschien 
computer nerd) maar je kunt je eigen scherm delen en zo lesstof delen. Dit kan als tekst maar ook 
filmpjes enz.  
 
Vandaag mijn eerste les op afstand gegeven, de reacties van leerlingen waren erg positief. De les 
begon om 10.00 uur en om 9.55 uur had ik 90 % van alle leerlingen online (dezelfde opkomst als een 
reguliere les). Tijdens deze les konden we elkaar allemaal zien en horen via het beeldscherm. Ik heb de 
theorie van vmbo digitaal gebruikt die ik via mijn scherm aan de leerlingen presenteerde. Omdat we 
allemaal met elkaar in verbinding stonden kon ik vragen stellen aan leerlingen om iedereen te 
betrekken en andersom. Net zoals een oude klassikale les. Tevens heb ik gebruik gemaakt van een 
filmpje van bijvoorbeeld schooltv om de lesstof af te wisselen. Aan het einde van de les heb ik via 
Kahoot leerlingen nog bevraagd. 
 
Het is behelpen maar in deze vreemde tijd wel een erg leuke afwisseling. Je komt een stukje de 
woonkamer in bij de leerling en raakt hierdoor op een andere manier met leerlingen in gesprek. Zo 
kun je ook het sociale aspect op een andere manier vormgeven.  
 
Zie deze link voor een voorbeeld video: https://youtu.be/44sGIczM_po 
 

 

24-03-20: Voordeel dat wij een digitale school zijn 
Harrie Nanninga - Liudger Drachten - regio1@platform-pie.nl  

Afgelopen maandag werd van de leerlingen verwacht dat zij zich bij mij zouden melden via een 
groepsapp.  De jongens wisten welke toets of pta zij nog moesten maken. Zoals op iedere school zijn 
er leerlingen die niet van zich laten horen. Dus rond de middag heb ik geprobeerd om nog twee 
leerlingen te benaderen. Dat lukte niet. Toen de ouders maar gebeld. Een van de vaders werd boos en 
zei “ik ga hem laten weten dat dit niet de bedoeling is”. 10 Minuten later werd ik door de leerling 
gebeld en bood hij zijn excuus aan. Hij moest nog twee toetsen maken en heeft deze met een zeer 
goed resultaat behaald. Ook wel een goed gevoel wanneer ouders meeleven met de docent. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nKId6SbAyEKsp0mHLxgruxcCsF5Lyy1AjTghjMn3njFUQ0NHRUhYV1BOTFI0Q1BVRk5FNDRNUDBPMi4u
mailto:regio9@platform-pie.nl
https://youtu.be/44sGIczM_po
mailto:regio1@platform-pie.nl
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Omdat wij een digitale school zijn, heeft dat als voordeel dat heel veel lesstof via hun iPad 
benaderbaar is. We maakten ons grote zorgen over de veilige afstand van 1,5m. Collega’s en ook 
ouders zien dat niet zitten. Ook andere scholen hebben daar grote moeite mee.  Ze spreken over een 
onveilige situatie. 
  
Wat mij wel opvalt is dat er hele creatieve collega’s zijn.  Wat voor de een een probleem is, kan voor 
de ander een “simpele” aanpassing zijn. 
 
Dat wij vandaag te horen kregen dat het centraal examen komt te vervallen, was voor ons een grote 
opluchting. 
 

 

24-03-20: Zorg bij het digitaal leren voor persoonlijk contact met de leerling  
Wim Willems – Lodewijk College Terneuzen – regio8@platform-pie.nl  

Bij ons op school maken we gebruik van de open edu met de daarbij behorende Big Blue Button. Een 
manier om les te kunnen geven via een videoverbinding. Dit lukt wel maar het is een heel karwei om 
de leerlingen daar in te krijgen. Nu een week verder begint dat wat soepeler te lopen. 
 
Daarnaast gebruiken wij de one drive. Om direct met leerlingen te communiceren maak ik gebruik 
van hangouts. hiermee kan je bellen, videobellen en appen via een g-mailadres. Op deze manier deel 
ik mijn telefoonnummer niet. Elders gebruiken ze Hangouts meet, hiermee kan je ook videobellen met 
een grote groep. 
 
Wat ik merk van mijn leerlingen is dat opdrachten te vaag worden gedropt. Leerling heeft geen idee 
wat er van ze verwacht wordt. Docenten droppen veel te veel werk neer bij de leerlingen. 
Onderstaande lijst is bij ons verspreid. Ik vind het een juiste lijst maar mis echter 1 ding. Zorg voor 
persoonlijk contact met de leerling. (mail, app, enz. is geen persoonlijk contact) 
 
1. Heb er vertrouwen in dat de leerling wil leren.  
2. Maak duidelijke afspraken over bereikbaarheid.  
3. Laat leerlingen vooral zelfstandig aan de slag gaan.  
4. Gebruik een weekplanner.  
5. Geef duidelijk de leerdoelen weer.  
6. Geef duidelijke, afgeronde taken.  
7. Bouw zo nodig tussentijdse inlevermomenten in.  
8. Gebruik principes uit Flipping the Classroom om nieuwe stof aan te leren.  
9. Heb oog voor de leerling, niet alleen vanuit vakinhoudelijk oogpunt.  
10.  Gebruik geen Explorer maar Chrome of Firefox of een andere browser. Veel  
digitaal lesmateriaal werkt niet goed in Explorer.  
 
10 tips download 
 

mailto:regio8@platform-pie.nl
https://platform-pie.nl/images/vraag-en-aanbod/Algemene_tools/10_Tips_Succesvol_digitaal_leren.pdf

