
STERK ONDERWIJS VOOR EEN BE TEKENISVOLLE TOEKOMST 

“Maandag 16 maart was ons hele team nog op school en wie niet  
fit was deed thuis via Skype mee aan onze bespreking”, vertelt  
locatiecoördinator Monique van den Hurk van De Korenaer Helmond. 
“Samen hebben we een plan gemaakt voor thuisonderwijs.”

En: hoe is de stand van zaken nu?
“Leerlingen hebben hun boeken thuis en wie thuis geen iPad of laptop 
heeft, kon er één lenen van school. We hoeven geen leerlingen op te 
vangen op school: iedereen werkt thuis aan de weekprogramma’s”,  
vertelt Monique. Voor de leerlingen die uitstromen in de arbeidsgerichte 
leerroute, is precies in kaart gebracht wie nog wél op stage kan.  
“Dat zijn er gelukkig nog best veel.”

Veel contact
Alle mentoren van de school hebben minimaal drie keer per week  
één op één contact op de manier die leerlingen en zijzelf prettig vinden. 
Ouders kunnen mentoren ook bereiken onder werktijden. “Al met al 
loopt dat goed”, merkt Monique. “Als team delen we veel in onze 
teamapp. Binnenkort komt de Inspectie van het Onderwijs bij ons op  
bezoek. Daarover heeft het managementteam via FaceTime overlegd 
met onze sectordirecteur en directeur Onderwijskwaliteit. We zetten 
ook Microsoft Teams in.”

Betrokkenheid hoog houden
Het team doet er ook alles aan om de betrokkenheid hoog te houden. 
“Geweldig hoe onze gymleerkrachten challenges geven aan leerlingen 
via leuke filmpjes, zoals een 7 minuten-workout. Leerlingen sturen  
filmpjes terug, dat werkt goed. Er komt veel creativiteit los! Ook onze 
kookdocent heeft meteen een instructiefilmpje online gezet zodat  
leerlingen thuis een gerecht konden maken.”

De reacties van leerlingen en ouders? Die zijn positief.  
"Er is alle begrip en vooral het vele contact wordt gewaardeerd."
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" Als team delen we veel 
in onze teamapp"

Onderwijs snel goed geregeld, nu ook vooral investeren in de betrokkenheid

Jongleren maar!
Challenge voor de leerlingen: wie kan ook  
jongleren met drie sinaasappels?

“ Er komt veel 
creativiteit los”

" Vooral het vele contact 
wordt gewaardeerd"

Videobellen vanaf de bank
Net als zijn collega’s is Fenne 
Smits drie keer per week aan het 
videobellen met zijn leerlingen.

�  korenaerhelmond.nl

Thuis koken
Leerlingen van docent consumptieve technieken waren bezig met  
lesstof over schaal- en schelpdieren. Dat kon thuis doorgaan met dit  
recept voor spaghetti met garnalen … smullen maar!
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