
 

 

 

 

ONDERWIJS OP AFSTAND 

Wanneer een leerling wel in staat is onderwijs te volgen, maar (vanwege 

de RIVM richtlijnen) niet naar school kan komen. 

 

Situatie: docent op school, (meeste) 

leerlingen in lokaal. 

Leerling wordt absent gemeld (door ouder) 

en volgt de thuiswerk-wijzer 

Van de leerling wordt verwacht:  

LEERLING THUIS 

De leerling:   

  

- onderneemt actie om op de website de 

thuiswerk-wijzer te openen 

  

- is actief aan het werk met Profijt en niet 

bezig met andere zaken.  

  

- zit aan een bureau/tafel.   

  

- houdt zich aan de afspraken die binnen 

school gelden.  

  

- is telefonisch bereikbaar  

 

- leest dagelijks zijn/haar e-mail.  

 

DOCENT THUIS 

Docent start de lessen op en volgt het de 

thuiswerk-wijzer van de leerlingen  

Situatie: docent thuis, mentorklas ook thuis 

Van de leerling wordt verwacht:  

De leerling:   

  

- onderneemt actie om online les te volgen 

(MS Teams). 

- heeft de camera aan en is zichtbaar (evt. 

met veilige achtergrond).  

- zet de microfoon uit, tenzij de docent een 

vraag stelt.  

- werkt volgens de thuiswerk-wijzer in 

Profijt 

- houdt zich aan de afspraken die binnen 

school gelden.  
 

 



Thuiswerk-wijzer  
 

 

SITUATIE 1: JIJ BENT THUIS 

 

Je gaat aan het werk met deze 

thuiswerk-wijzer. Begin bij Dagstart.  

 

Na 14.00 uur heb je contact met je 

mentor via mail, WhatsApp of Teams. 

 SITUATIE 2: DOCENT EN DE HELE KLAS 

IS THUIS 

 

Stap 1: Open Profijt 

Stap 2: Kies Traject Thuiswerk 01 

Dagstart  

Stap 3: Klik op Teams en log in 

Stap 4:  Wacht op uitleg van je mentor 

 

  
Dagstart 8.30 uur 

 

Stap 1: Ga naar Profijt 

Stap 2: Open het traject Thuiswerk 01 

Dagstart 

 

Stap 3: Bekijk het Jeugdjournaal van 

gisteravond  

Stap 4: Maak de opdracht in Profijt  

 

 

Studieblok 9.00 uur 

 

Stap 1: Ga naar Profijt 

Stap 2: Open het traject Thuiswerk 01 

Studieblok 

Stap 3: Werk 30 min aan Nederlands 

Stap 4: Werk 30 min aan rekenen  

 

Pauze: Neem iets te drinken en te eten        

KWT Onderbouw 10.30 uur 

 

Stap 1: Ga naar Profijt 

 

Stap 2: Open het traject Thuiswerk 01 KWT 

Stap 3: Maak een opdracht naar keuze 

 

 

KWT Bovenbouw 10.30 uur 

 

Stap 1: Ga naar Profijt 

Stap 2: Ga naar het Thuiswerk traject van je 

sector   

Stap 3: Maak de thuiswerkopdracht van je 

sector 

 

 

Afmelden 14.00 uur Stap 1: Upload je bewijzen in Profijt 

Stap 2: Stuur een mail of appje naar je 

mentor om je af te melden 


