
Betreft: Wat als leerlingen (een periode) thuis moeten werken? / Wanneer moet leerling 

            thuisblijven? / Computerregeling 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat als leerlingen (een periode) thuis moeten werken? 

 

In de afgelopen weken is een aantal collega’s afwezig geweest en we merken dat het 

dan soms moeilijk is om een lesdag voor de leerlingen te organiseren. In de 

herfstperiode zien we over het algemeen dat meer mensen een griepvirus oplopen. In 

combinatie met de Corona-maatregelen verwachten wij dat we voorbereid moeten zijn 

op een situatie waarin meer leerlingen en/of teamleden een tijd thuis zullen moeten 

blijven. Zoals ik eerder aan u heb geschreven, zijn we bezig om allerlei scenario’s uit te 

werken voor het geval dat dit gebeurt. 

 

We hebben voor de zomervakantie ervaren dat veel van onze leerlingen thuis geen 

device hebben en/of niet over internet beschikken. De school heeft deze leerlingen toen 

een device uitgeleend. We moeten opnieuw gaan inventariseren voor hoeveel leerlingen 

we dit jaar opnieuw een device moeten regelen. De komende week zullen de mentoren 

inventariseren voor welke leerlingen dit nodig is. Onderaan deze informatiebrief vindt u 

ook informatie wat u, als u daarvoor in aanmerking komt, zelf kunt doen om een 

computer voor uw kind aan te schaffen. 

 

We zijn bezig om alle leerlingen in het programma Teams te zetten en zullen hen 

binnenkort gaan onderwijzen over de manier van werken via dit programma. We hebben 

namelijk ervaren dat de digitale wereld voor veel leerlingen (en ouders/verzorgers) 

onvoldoende bekend is. 

 

Wij bieden op school veel uren praktijk en de leerlingen werken tijdens de theorielessen 

op diverse niveaus. Daardoor werkt een klassikale online les heel anders dan op de 

andere scholen. Een aanzienlijk deel van onze leerlingen heeft een korte spanningsboog 

en moet individueel begeleid worden. Daarbij is de relatie met de docent van groot 

belang. Er zijn dus veel factoren die wij goed moeten afwegen en daarom willen we 

voorlopig niet inzetten op digitale lessen volgens het lesrooster. Een start van de dag 

met groepjes leerlingen via Teams is door enkele collega's wel uitgevoerd en dat is 

redelijk goed gegaan. Het ligt voor de hand dat we vanuit die basis verder zullen 

ontwikkelen, in combinatie met weektaken.  

 

Momenteel geven de docenten gelukkig veelal gewoon les. We willen en mogen hen niet 

gelijktijdig belasten met online lessen verzorgen. Dat staat in de richtlijnen van onze 

sector. Vandaar dat we nu scenario's maken die we, indien nodig, kunnen gebruiken om 

onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen bedienen en die een gefaseerde, wel 

doordachte wijze van online werken mogelijk maken. 

 

Wanneer moet de leerling thuisblijven? 

 

Ik wil u graag nog helpen herinneren aan de RIVM-richtijnen voor leerlingen met 

gezondheidsklachten. We sturen soms een leerling naar huis die eigenlijk niet naar 

school had mogen komen. Ik begrijp dat dit voor de leerling en voor u soms een 

moeilijke afweging is, maar het is belangrijk dat we er samen voor zorgen dat er geen 

besmettingen plaatsvinden. We willen immers dat de school openblijft.  

 



https://www.de-viaan.nl/assets/docs/userfiles///Regelsvoorthuisblijvenbijcorona.pdf  

 

Computerregeling Haltewerk 

Computer/laptop voor schoolgaand kind van 12 tot en met 17 jaar  

 

Op school gebruiken kinderen een computer. Vaak heeft het kind thuis ook een computer 

nodig voor het schoolwerk en om geen digitale achterstand op te lopen. Een gezin met 

een laag inkomen heeft vaak geen geld om een computer te kopen. Om schoolkinderen 

uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen is er daarom de computerregeling. 

 

Wat is de computerregeling?  

 

De computerregeling is een vergoeding van kosten voor één computer per gezin met 

kinderen van 12 tot en met 17 jaar op het voortgezet onderwijs. 

 

Waar moet u rekening mee houden?  

 

1. Uw gezin leeft langer dan drie jaar van een inkomen dat maximaal 

    120% van de bijstandsnorm is die voor uw situatie geldt. U kunt dit bewijzen. 

2. Uw gezin heeft de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt van de regeling. 

3. De maximale hoogte van het bedrag is 429 euro (normbedrag volgens het NIBUD) 

 

NB: Er is geen vergoeding voor de kosten van een printer en internet mogelijk. 

 

Hoe vraagt u deze vergoeding voor een computer aan?  

 

U kunt de aanvraag online indienen met behulp van uw persoonlijke DigiD. 

Als dit niet lukt kunt u het Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Halte Werk (pdf, 125 

KB) gebruiken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maud Croes 

Directeur van De Viaan en Focus 

https://www.de-viaan.nl/assets/docs/userfiles/Regelsvoorthuisblijvenbijcorona.pdf
https://www.haltewerk.nl/bijstandsnormen
https://aanvragen.haltewerk.nl/
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/Halte_werk/formulieren/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf
https://www.haltewerk.nl/fileadmin/Halte_werk/formulieren/aanvraagformulier_bijzondere_bijstand_2018.pdf

