Onderwijs op Afstand
Waldorf Grotius
Waldorf Grotius is een vrijeschoolafdeling in Delft en maakt onderdeel uit van de openbare
middelbare school Grotiuscollege. De afdeling telt 250 leerlingen.
17 maart, kort na het bericht dat de scholen zouden gaan sluiten i.v.m. Corona zijn we met het team
bijeengekomen om het onderwijs op afstand in te richten. Naast de keuze voor passende online
tools stonden we stil bij deze nieuwe merkwaardige en onzekere periode voor de leerling. Hoe
zorgen we er met elkaar voor dat de leerling thuis niet overspoeld wordt met informatie? Hoe
zorgen we ervoor dat we evenwichtig onderwijs blijven geven met aandacht voor het hoofd, hart en
handen? Hoe houden we contact met de leerling? Zo maakten we de volgende afspraken:

Periode onderwijs






Periode docenten zetten dagelijks om 9.00 uur de lesstof op magister
Op vrijdag tot 15.00 uur is er een wekelijks inlevermoment via de ELO in magister of
anderszins aangegeven door de docent. Als een leerling werk niet heeft ingeleverd, ontvangt
u als ouder hierover een bericht.
Docenten bieden dagelijks een half uur contact moment aan om vragen te kunnen stellen.
Het moment op de dag wordt tussen de docent en de klas afgestemd
De volgende periode gaat in op 30 maart. We beginnen dan met een andere werkvorm in
plaats van een periodeschrift.

Kunst onderwijs





De kunstdocenten zetten iedere maandag opdrachten op magister voor dinsdag, woensdag
en donderdag
Op vrijdag tot 15.00 uur is er een wekelijks inlevermoment via de ELO in magister of
anderszins aangegeven door de docent. Als een leerling werk niet heeft ingeleverd, ontvangt
u als ouder hierover een bericht
Alle fysieke werkstukken worden ingeleverd zodra de school weer open is

Mentoraat




De mentor heeft dagelijks een moment waarop de leerlingen contact op kunnen nemen
(online en/of telefonisch)
Wekelijks is er een online mentoruur (voor de zevende klassen zijn er 3x in de week contact
momenten)
Vanuit de mentor heeft de leerling de volgende opdracht gekregen:

OPDRACHT #coronahulpwaldorfgrotius
We leven in een bijzondere tijd. Voor het eerst in de geschiedenis zijn alle scholen in Nederland dicht
vanwege een bedreiging van onze gezondheid. Mooi eigenlijk, dat we ons allemaal inspannen om de
meest kwetsbare mensen in het land te beschermen. Voor iedereen is dit een moeilijke tijd. Maar

juist in moeilijke tijden kun jij het verschil maken. Dan is het echt belangrijk en interessant wat je
gaat doen en laten. Wat ga jij doen de komende weken? En hoe dan?
Op Waldorf Grotius vinden we het belangrijk om te laten zien dat we elkaar ook kunnen helpen.
Jullie ondernemen gedurende de tijd dat de school dicht is minimaal 1 actie waarbij je een ander
helpt. Dit mag een familielid zijn of een bekende uit je omgeving, maar dat hoeft niet. Dit kun je op
verschillende manieren doen, bijvoorbeeld:
• Je kunt de hond uitlaten van een oudere, de buren, een familielid
 Je kunt koekjes bakken en langsbrengen bij een verzorgingstehuis
•Je kunt boodschappen doen
• Je kunt kaarten maken en/of brieven sturen naar de oudere mensen in het bejaardentehuis
Dit zijn een paar voorbeelden, maar jullie zijn creatief genoeg om iets te verzinnen! De bedoeling is
dat jij jouw actie op een ludieke manier in beeld brengt op een foto. Je mag de opdracht samen
doen met klasgenoten, maar je maakt wel een eigen foto. De foto upload je in “magisteropdrachten
ELO” die ik klaarzet. De foto posten we op het Instagramaccount van Waldorf Grotius, zodat jullie
ook van elkaar kunnen zien wat jullie hebben gedaan. Zo zorgen we met elkaar ook voor de mensen
om ons heen!

