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26. Niet alle software werkt op de iPad van mijn kind 8 

27. Mijn kind werkt op een laptop i.p.v een iPad. Kan hij/zij hierop ook de online lessen volgen? 8 

28. Ik heb een vraag die niet beantwoord wordt. Bij wie kan ik terecht? 9 

29. Hoe weet ik of mijn kind het afstandsonderwijs volgt? 9 

30. Zijn de leerlingen verplicht om het afstandsonderwijs te volgen? 9 
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Overzicht wijzigingen t.o.v. eerdere versies 
 
Versie 1.4 t.o.v. versie 1.3 
- vragen over het schoolexamen zijn geactualiseerd en te vinden in een separaat document 
Vragen en antwoorden schoolexamen 2020. 
 
Versie 1.3 t.o.v. versie 1.2 
- vragen over het schoolexamen geactualiseerd (20, 21, 22, 23 en 38, 39, 40) 

- vragen over huiswerk en toetsen aangepast (17, 18 en 35, 36) 

Versie 1.2 t.o.v. versie 1.1 
- lestijden zijn aangepast nav virtuele wissel tussen de lessen (vraag 1) 
- in vraag 22 wordt verwezen naar het examenprotocol  

Versie 1.1 t.o.v. versie 1.0: 
- vraag toegevoegd over ziek melden (26 en 50) 
- vraag toegevoegd over werken op een laptop (8 en 31) 
- vragen over het schoolexamen geactualiseerd (20, 21, 22, 23 en 38, 39, 40, 41) 
- schermafbeeldingen toegevoegd bij vragen 4, 6 en 30 
- vraag over opslagcapaciteit toegevoegd (7) 

34. Wij hebben niet voor al onze kinderen een device beschikbaar. Wat nu? 10 

35. Wij hebben een zeer slechte internetverbinding en mijn kind lukt het niet om het 
afstandsonderwijs te volgen. Wat nu? 10 

36. Ik heb een vitaal beroep. Wat nu? 10 

37. Mag mijn kind afspreken met andere kinderen om samen te werken aan een opdracht? 10 

38. Hoe zit het met excursies/werkweken en andere buitenschoolse onderwijsactiviteiten? 10 

39. Ik heb een afspraak gepland met een docent, mentor, teamleider, zorgcoördinator of iemand 
anders van school. Gaan deze afspraken door? 10 

40. Oudergesprekken. Hoe zit het daarmee? 10 

41. Zijn de docenten goed bereikbaar? 11 

42. Mijn kind is ziek en kan de online lessen niet volgen. 11
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Q&A Leerlingen 

1. Wat verwachten we van leerlingen? 
Vanaf woensdag 18 maart tot en met in ieder geval maandag 6 april volg je op het Griftland 
College afstandsonderwijs. Dat wil zeggen dat je volgens je rooster in Zermelo op het juiste 
tijdstip in het (Microsoft) Team van jouw vak bent (het digitale klaslokaal). De docent zal je 
daar vertellen wat er van je verwacht wordt. Je bent verplicht daar aanwezig te zijn, de lessen 
te volgen en je huiswerk te maken. Het vraagt een grote verantwoordelijkheid van jou. De 
lessen duren geen 60 minuten, maar 25 tot 30 minuten volgens onderstaand rooster. Na 
iedere les is er 5 minuten ruimte voor een virtuele leswissel. 

1e                           09.00 – 09.25 uur 
2e                           09.30 – 09.55 uur 
3e                           10.00 – 10.30 uur 
Pauze                    10.30 – 11.00 uur 
4e                           11.00 – 11.25 uur 
5e                           11.30 – 11.55 uur 
6e                           12.00 – 12.25 uur 
7e                           12.30 – 13.00 uur 

Daarnaast kan een docent je huiswerk opgeven, dat gebeurt gewoon via SOMtoday. Heb je 
vragen, zie onderstaande Q&A (Question & Answers). Via de chats van Teams kan je contact 
zoeken met je docent of mentor.  

Let op: We zullen deze Q&A continu actualiseren. Houd de versiedatum dus goed in de gaten om 
ervoor te zorgen dat je altijd het meest recente document hebt. 

2. Iets lukt niet online, wat nu? 
Er zijn verschillende dingen die je kan doen. Allereerst is het goed te checken bij 
medeleerlingen of zij hetzelfde probleem hebben. Zo ja, neem contact op met de vakdocent. 
Zo nee, neem contact op met je mentor of systeembeheer via systeembeheer@griftland.nl. 

3. Vanwege een storing kom ik niet in Teams, wat nu? 
Dat is jammer, je kunt echter gewoon verder zodra je weer verbinding hebt met Teams. De 
opdrachten en uitleg staan duidelijk beschreven, evenals de momenten waarop je het in moet 
leveren. Vraag anders een medeleerling om screenshots van de uitleg via je telefoon te 
sturen. 
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4. Ik versta de docent niet tijdens een video-uitleg. 
Check of je in ‘algemene instellingen’ toegang hebt verleend voor zowel camera als microfoon. 
Check ook het volume van je iPad. Ga naar Instellingen | Teams (bijna helemaal onderin de 
lijst) – in het rechterscherm kun je toegang geven tot diverse mogelijkheden op je iPad, 
waaronder Microfoon en Camera. 

5. Ik zie de bijlagen niet, wat nu? 
Vraag je docent waar je de benodigde leermiddelen en uitleg kunt vinden. Kijk bijv. ook in 
SOM bij de jaarbijlagen. 

6. Niet alle software werkt op mijn iPad  
Het is belangrijk dat de iPad regelmatig wordt geüpdatet. Momenteel is de laatste versie van 
IOS 13.3.1. Je gaat naar Instellingen | Algemeen | Software-update en in het rechterscherm 
zie je of je up-to-date bent en welke versie je hebt:
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7. Doordat we in Teams werken moet ik veel downloaden. Mijn iPad wordt 
steeds langzamer omdat de opslag bijna vol zit. 

We werken in de cloud in OneDrive van Microsoft. Als je al je werk daar opslaat heb je nooit te 
weinig ruimte op je iPad. Bovendien slaan docenten alles op in Teams. Je hoeft dus niet per se 
alles te downloaden, maar je kan ook veel vinden in ‘bestanden’.

8. Ik heb een laptop i.p.v een iPad. Kan ik hierop ook de online lessen volgen? 
Alle leerlingen kunnen Microsoft Teams gebruiken. Voor de leerlingeen met een iPad staat de 
app al op het device. Werk je achter een computer? Ga dan naar de website van het Griftland, 
klik op ‘leerlingen’ en op ‘Office 365’. In de Office 365-omgeving kan je klikken op Teams. Als je 
daarop klikt, vraagt het programma om het te downloaden. Dit is wel te adviseren. Je krijgt het 
programma dan op de computer, dat werkt sneller. Als je dit niet wil, kan je ook gewoon via 
de site werken. 

9. Ik merk dat ik niet altijd op de hoogte ben van alles wat er wordt 
gecommuniceerd 

Je kunt les- en mentorinformatie via Outlook (e-mail), SOM en Teams ontvangen. Algemene 
mededelingen worden via alle kanalen, inclusief de Griftland-website verspreid. 

10. Kunnen leerlingen werken in het gebouw? 
Het schoolgebouw is gesloten voor leerlingen. Het gebouw blijft wel open tussen 08.30 en 
15.00 uur, voor urgente zaken. Tussen deze tijdstippen is de school telefonisch bereikbaar. 

11. Kan ik op school met een docent afspreken? 
Nee dat is niet mogelijk. Alle contacten met docenten verlopen op afstand. Er vinden geen 
individuele afspraken met leerlingen plaats op school, ook niet om toetsen in te halen. 
Afspraken alleen online of telefonisch. 

12. Oudergesprekken. Hoe zit het daarmee?  
Alle oudergesprekken komen te vervallen. De mentor bepaalt of de driehoeksgesprekken 
doorgaan, al dan niet telefonisch of via Teams. 

13. Stempelsysteem. Hoe gaat het daarmee verder? 
De meting van het stempelsaldo is op 6 maart geweest. Dat stempelsaldo wordt bevroren op 
de stand waarop het nu staat. Leerlingen moeten vanaf nu zorgen dat ze genoeg studie-uren 
per week maken. Dit blijkt vanzelf uit de kwaliteit van de ingeleverde opdrachten. 

14. Ik heb een vraag die niet beantwoord wordt. Bij wie kan ik terecht? 
Als het een vakinhoudelijke vraag is kan je een berichtje sturen via Teams naar de vakdocent. 
Uiteraard kan je ook altijd contact opnemen met je mentor.  

15. Ik wil graag een boek lenen bij de mediatheek. Kan dat?  
De mediatheek is net als alle andere bibliotheken gesloten. Boeken verlengen kan: stuur een 
e-mail naar mediatheek@griftland.nl met daarin je naam, klas en boek(en) waar het om gaat. 
Verlenging zal t/m 6 april zijn. Wel kan je gratis via de site van de online bibliotheek 
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verschillende boeken lezen en luisteren (https://www.onlinebibliotheek.nl) of een gratis 
maand luisterboeken luisteren (www.storytel.nl).   

16. Ben je verplicht de online lessen te volgen? 
Ja, je bent verplicht deze lessen te volgen. We verwachten dat je aanwezig bent in het Team 
van het vak dat je dient te volgen. Docenten zullen op verschillende manieren controleren of 
je daadwerkelijk meedoet.  

17. Mogen docenten huiswerk opgeven en waar vind ik dit terug? 
Ja, dat mag. Dat doen ze via het vertrouwde SOMtoday. Van jou wordt verwacht dat je dit 
maakt voor de volgende online les. Belangrijk is dat je altijd bij de tab huiswerk kijkt voor de 
juiste informatie. Het kan namelijk voorkomen dat een toets niet altijd in tab rooster met het 
bekende rode bolletje wordt weergegeven. Op tab huiswerk is wel te zien dat er een toets is. 

18. Kan je cijfers halen tijdens afstandsonderwijs? 
Ja, dat kan. Ook tijdens de online lessen kunnen er toetsen opgegeven worden, sommige 
toetsen zijn al opgegeven voordat het online lesgeven gestart is. Het zou kunnen zijn dat dit 
niet gaat via de normale toetsen, maar eerder door middel van werkstukken, PO’s (praktische 
opdrachten) of digitale toetsen. 

19. Hoort dit afstandsonderwijs bij het normale programma? 
Ja, het hoort erbij. Als jij slechte beoordelingen haalt of niet meedoet, kan dit invloed hebben 
op jouw overgangsbewijs.  
  
20. Hoe zit het met excursies/werkweken en andere buitenschoolse 

onderwijsactiviteiten?  
Alle excursies, werkweken en andere buitenschoolse onderwijsactiviteiten gelasten we tot in 
ieder geval 1 juni af. We geven voorrang aan het lesgeven, mocht dit weer opstarten. Over 
latere activiteiten (d.w.z. na 1 juni) nemen we later een beslissing. 

21. Zijn de docenten goed bereikbaar?  
Tussen 09.00 en 13.00 uur geven docenten volgens het lesrooster online les via het Microsoft-
programma Teams. Buiten die lestijden zijn docenten op hun werkdagen via SOM, via Teams 
en per mail bereikbaar. 

22. Ik ben ziek en kan de online lessen niet volgen.  
Als je te ziek bent om de online lessen te volgen dan moet je je ziek (laten) melden tussen 
08.30 en 09.00 uur, telefonisch (035 609 82 00) of via de mail absentie@griftland.nl. De loge of 
de verzuimmedewerker zal deze gegevens dan zo snel mogelijk in SOM verwerken.  
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Q&A Ouders 
23. Wat verwachten we van ouders/verzorgers? 
Vanaf woensdag 18 maart tot en met in ieder geval maandag 6 april biedt het Griftland 
College afstandsonderwijs. Leerlingen volgen overdag lessen van 30 minuten en krijgen 
‘gewoon’ huiswerk op. We vragen aan u een extra oogje in het zeil te houden. Voor leerlingen 
zal het moeilijk zijn om ‘zo maar’ over te stappen op deze nieuwe vorm van onderwijs. U kunt 
bijvoorbeeld elke avond de verschillende vakken met uw zoon of dochter doorlopen. Heeft u 
vragen? Zie onderstaande Q&A (Questins & Answers) of neem contact op met de mentor of 
teamleider.  

Let op: We zullen deze Q&A continu actualiseren. Houd de versiedatum dus goed in de gaten om 
ervoor te zorgen dat u altijd het meest recente document hebt. 

24. Werkhouding leerlingen 
Natuurlijk gaan we ervan uit dat alle leerlingen zoveel als mogelijk de aangeboden lessen 
zullen volgen. Op verschillende manieren zullen we dit gaan controleren. Als blijkt dat uw kind 
niet actief meedoet, zal de mentor contact zoeken met de ouders. Wij doen een dringend 
beroep ook op ouders. Zelfs als uw kind erg zelfstandig is. Omdat wij niet aanwezig zijn 
vragen wij u om iedere dag met uw kind in gesprek te gaan over het schoolwerk: Wat is 
gelukt? Wat ging goed of niet goed? Wat staat ervoor morgen op de planning? En/of hoe 
verloopt het contact met docent of mentor? In het geval u hierover vragen of tips heeft, dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met de mentor of teamleider.  

Let op: het is de komende tijd geen vakantie en de eerste les is een daalder waard. Doe actief mee 
want zo blijf je bij en hoeven we na deze moeilijke periode weinig meer in te halen. 

25. Kijkt de school mee tijdens het werk van mijn kind op zijn/haar iPad? 
Tijdens gezamenlijke lessen in Teams kan de docent de leerling zien tijdens een sessie waarin 
videobellen wordt gebruikt. De docent kan niet meekijken op de iPad en kan niet zien wat er 
gebeurt. Zodra de sessie is beëindigd kan de docent niets meer zien.  
Wel wordt er van de leerling verwacht dat zij actief deelnemen aan online lessen en al het 
aangeboden werk op het aangegeven moment maken en inleveren. Veel vakken gebruiken 
digitale lesmethodes en zij kunnen wel volgen of een leerling opdrachten gemaakt heeft en 
hoe ze gemaakt zijn. 

26. Niet alle software werkt op de iPad van mijn kind 
Het is belangrijk dat de iPad regelmatig wordt geüpdatet. Momenteel is de laatste versie van 
IOS 13.3.1. Bij Instellingen | Algemeen | Software-update ziet u in het rechterscherm of de 
software up-to-date is en welke versie er gebruikt wordt: 
 

27. Mijn kind werkt op een laptop i.p.v een iPad. Kan hij/zij hierop ook de online 
lessen volgen? 

Alle leerlingen kunnen Microsoft Teams gebruiken. Voor de leerlingen met een iPad staat de 
app al op het device. Werkt uw kind achter een computer? Ga dan naar de website van het 
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Griftland, klik op ‘leerlingen’ en op ‘Office 365’. In de Office 365-omgeving kan uw kind klikken 
op Teams. Als hij/zij daarop klikt, vraagt het programma om het te downloaden. Dit is wel te 
adviseren. Het programma komt dan direct op de computer, dat werkt sneller. Als uw kind dit 
niet wil, kan hij/zij ook gewoon via de site werken. 

28. Ik heb een vraag die niet beantwoord wordt. Bij wie kan ik terecht?  
Over het georganiseerde onderwijs is de teamleider het aanspreekpunt. Over de voortgang 
van uw kind kunt u terecht bij de mentor.  

29. Hoe weet ik of mijn kind het afstandsonderwijs volgt? 
Het zal voor de kinderen best lastig worden om het onderwijs continu te volgen. We doen een 
extra beroep op u door, zeker in het begin, veelvuldig met uw zoon of dochter te bespreken 
wat hij/zij die dag voor elk vak gedaan heeft. De docenten zullen dit ook zo goed mogelijk 
proberen te monitoren en de mentor hierover informeren. U kunt hiervoor dus eerst bij uw 
kind terecht en daarna bij de mentor.  

30. Zijn de leerlingen verplicht om het afstandsonderwijs te volgen? 
Ja, ze zijn verplicht deze lessen te volgen. Dit doen ze via Microsoft Teams en via SOM. Elke 
vakdocent heeft zijn eigen digitale klaslokaal gemaakt. We verwachten van leerlingen dat ze 
tijdens het les(half)uur online in deze omgeving zijn. We zullen geen absentie bijhouden, maar 
proberen op een alternatieve wijze inzichtelijk maken of de leerlingen actief deelnemen aan 
de lessen. 

31. Mogen docenten huiswerk opgeven? 
Ja, dat mag. Dat doen ze via het vertrouwde SOMtoday. Van jou wordt verwacht dat je dit 
maakt voor de volgende online les. Belangrijk is dat je altijd bij de tab huiswerk kijkt voor de 
juiste informatie. Het kan namelijk voorkomen dat een toets niet altijd in tab rooster met het 
bekende rode bolletje wordt weergegeven. Op tab huiswerk is wel te zien dat er een toets is. 
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32. Kan je cijfers halen tijdens afstandsonderwijs? 
Ja, dat kan. Ook tijdens de online lessen kunnen er toetsen opgegeven worden, sommige 
toetsen zijn al opgegeven voordat het online lesgeven gestart is. Het zou kunnen zijn dat dit 
niet gaat via de normale toetsen, maar eerder door middel van werkstukken, PO’s (praktische 
opdrachten) of digitale toetsen. 

33. Hoort dit afstandsonderwijs bij het normale programma? 
Ja, het hoort erbij. Als de beoordelingen tegenvallen of onderdelen niet worden gemaakt, kan 
dit invloed hebben op het overgangsbewijs.  

34. Wij hebben niet voor al onze kinderen een device beschikbaar. Wat nu? 
In de onderbouw en alle vierde klassen hebben alle leerlingen een device. Mochten sommige 
kinderen toch geen device hebben, neem dan contact op met de teamleider. Het is eventueel 
mogelijk een device te lenen.  

35. Wij hebben een zeer slechte internetverbinding en mijn kind lukt het niet om 
het afstandsonderwijs te volgen. Wat nu? 

Neem contact op met de teamleider.  

36. Ik heb een vitaal beroep. Wat nu? 
Als middelbare school verwachten wij dat leerlingen zelfstandig thuis kunnen blijven. Mocht 
dit niet gelden voor uw kind, neem dan contact op met de teamleider. 

37. Mag mijn kind afspreken met andere kinderen om samen te werken aan een 
opdracht? 

Hierin volgen we het advies van de RIVM. Voor schoolse zaken roepen we op zoveel mogelijk 
thuis te werken. In principe dus niet fysiek afspreken en wel online met elkaar afspraken 
maken. O.a. via Teams en OneDrive kunnen de leerlingen goed samenwerken. 

38. Hoe zit het met excursies/werkweken en andere buitenschoolse 
onderwijsactiviteiten?  

Alle excursies, werkweken en andere buitenschoolse onderwijsactiviteiten gelasten we tot in 
ieder geval 1 juni af. We geven voorrang aan het lesgeven, mocht dit weer opstarten. Over 
activiteiten die gepland staan voor na 1 juni nemen we later een beslissing. 

39. Ik heb een afspraak gepland met een docent, mentor, teamleider, 
zorgcoördinator of iemand anders van school. Gaan deze afspraken door? 

Alle afspraken tot en met 6 april gaan niet door. Uiteraard is het wel mogelijk te mailen of 
(online) te bellen met de betreffende persoon.  

40. Oudergesprekken. Hoe zit het daarmee?  
Alle oudergesprekken komen te vervallen. Het doorgaan van de driehoeksgesprekken is aan 
de mentor om dit al dan niet telefonisch of via Teams te doen. 
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41. Zijn de docenten goed bereikbaar?  
Tussen 09.00 en 13.00 uur geven docenten volgens het lesrooster online les via het Microsoft-
programma Teams. Buiten die lestijden zijn docenten op hun werkdagen via SOM, via Teams 
en per mail bereikbaar. 

42. Mijn kind is ziek en kan de online lessen niet volgen.  
Als uw kind te ziek is om de online lessen te volgen dan moet hij of zij zich ziek (laten) melden 
tussen 08.30 en 09.00 uur, telefonisch (035 609 82 00) of via de mail absentie@griftland.nl. De 
loge of de verzuimmedewerker zal deze gegevens dan zo snel mogelijk in SOM verwerken.  
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