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Basisonderwijs op afstand

Hospice De Schelp Krommenie
dicht voor nieuwe bewoners
Rob Swart

Krommenie n Hospice
De
Schelp om Krommenie neemt
voorlopig geen nieuwe bewoners op.
Met die maatregel wil De
Schelp de vrijwilligers beschermen. Volgens voorzitter Corrie
Noom moet het hospice denken aan de langere termijn en
ervoor proberen te zorgen dat
de vrijwilligers niet ziek worden.
Nu verblijft er maar een bewoner in het huis van de stichting in de Evenwichtstraat. Die
kan daar gewoon blijven, ook
tijdens de coronacrisis.
Het hospice draait op vrijwilligers. ,,Die moeten we over drie

weken ook nog hebben’’, zegt
Noom. ,,Daarom beschermen
we ze tegen mogelijke besmetting in het hospice. We nemen
geen risico.’’
Het toeval wil dat er momenteel ook geen aanvragen zijn,
terwijl er vaak een wachtlijst is.
Een mogelijke verklaring is dat
doordat veel bedrijven stil liggen of minder werken, er meer
tijd is voor mantelzorg.
Het kan ook zo zijn dat mensen in de laatste levensfase zelf
bedenken dat zij de vrijwilligers
in deze periode niet willen belasten. ,,Maar dat zijn onze gedachten, het is niet onderzocht’’, zegt Noom.
Het is de derde keer in vier
jaar dat er even geen vraag is
naar een plaats in het hospice.

Frederique Teillers

Zuidoostbeemster/Zaandam n Chatten, videobellen, online huiswerk maken: het is nu
een realiteit voor veel scholieren
in Nederland. Ouders staan door
de coronacrisis thuis aan het roer
en de kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid. Onderwijs op
afstand, maar hoe zit dat in elkaar? Directeuren Bobby Perrels
en Judith den Otter leggen uit
hoe ze dat doen op hun scholen.
,,We maken instructiefilmpjes,
ook voor collega’s.’’

De site van Escort Zaandam.
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Escorts doen het, maar
moeten eigenlijk stoppen
Rien Floris

Zaandam n Wel of geen corona, bij
Escort Zaandam kunnen we nog een
dame bestellen. ,,Er is nog geen verbod’’, zegt de telefoniste.

De 24 senioren die alsnog gaan wandelen, ondanks het coronavirus.

Pensionado’s gaan door met
wekelijkse wandeling in Twiske
Rob Swart

Oostzaan n Rob Wit (70) wandelt sinds 2017 elke maandagochtend met gemiddeld veertig
gepensioneerden een uur in
het Twiske.
Er was een mededeling uitgegaan dat afgelopen maandag
het niet door zou gaan vanwege het coronavirus, maar 24 fitte senioren kwamen Rob alsnog tegemoet in de zonnige
uren. ’We laten ons de wekelijkse wandeling niet afnemen’,
was het motto.
„We verzamelen altijd bij de
Tennisclub ’t Twiske in Oostzaan, waar we na afloop ook
koffiedrinken. Ik ging wel
maandagochtend , omdat ik ze-
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ker wist dat een aantal mensen
de mededeling niet hadden gezien, maar het waren er veel
meer dan ik dacht. De wandelaars waren het nieuws zat, en
wilde gewoon wandelen met
de mensen die ze zo goed kennen. We hebben zo genoten,
het leek ook wel de eerste lenteochtend”, aldus coördinator
Rob Wit.

Sociaal wijkteams Zaanstad nu
helemaal dicht vanwege corona
Rob Swart

Zaanstad n De sociale wijkteams inde gemeente Zaanstad houden hun deuren voorlopig gesloten.
Voor dringende zaken zijn de
wijkteams wel telefonisch bereikbaar. Het wijkteam blijft
achter de dichte deur wel on-

dersteuning bieden.
De jeugdteams hebben het
inloopspreekuur geschrapt en
zijn telefonisch bereikbaar.
Direct contact willen de
jeugdteams alleen als dat
noodzakelijk is en als zeker is
dat degene die komt gezond is.
Eerder stopten de sociale
wijkteams al met groepsactiviteiten.

3

Seksclubs zoals Baccara in Zaandam
zijn stilgelegd in verband met de coronabesmetting, de telefoon wordt
niet opgenomen. Maar ’een op een’
mag nog wel, denken ze bij Escort
Zaandam.love.
Daarmee heeft het escortbureau
het volgens André van Dorst van de
Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (clubs, privéhuizen, parenclubs, SM-studio's, massage-instituten en escortbedrijven) compleet
mis.
,,Er zijn meer ondernemers die
dat denken, maar alle prostitutie is
verboden. Het is lichamelijk contact

dat zo ver gaat dat je handen wassen
echt niet genoeg is. De boel moet op
slot, punt uit, en de dames kunnen
zich melden voor de regelingen van
de overheid.’’ Al maakt diezelfde
overheid ook wel eens fouten. André: ,,Amsterdam had gezegd dat escorts door konden gaan, maar dat is
nu aangepast. Ook dating zou moeten stoppen, Er zijn websites die een
waarschuwing online zetten, maar
dat is dan ook alles. Sekscontact op
anderhalve meter afstand kan nu
eenmaal niet.’’

Erotische ervaring naar wens
Escort Zaandam.love is een bureau
met 075-nummer dat landelijk opereert. ,,Maar we hebben echt dames
in de Zaanstreek hoor’’, zegt de telefoniste met een ’zachte g’. Dames
’voor discrete erotische ervaring
naar uw wens’ die bij de klant thuis

Marc Online les vanwege het coronavirus

komen of op afspraak in een hotel.
,,Ook voor ons is het afwachten,
we merken wel dat het heel rustig is.
Er worden minimaal dames besteld’’, zegt de telefoniste. Hoeveel
dames er beschikbaar zijn, mag ze
niet zeggen en ze gaat ook niet in op
de vraag of er voorzorgsmaatregelen worden genomen en of aan bepaalde wensen niet wordt voldaan.

Geen bericht
Het escortbureau blijkt er niet van
op de hoogte dat alle prostitutie nu
verboden is. ,,Daar hebben wij geen
bericht van gehad. Wij zitten hier
voor onze dames en willen dat alles
veilig gaat.’’
Daar rinkelt een tweede telefoon
bij de escortdame. ,,Mijnheer ik
moet nu echt ophangen, deze moet
ik echt nemen.’’ Maar dat mag dus
niet.

De docenten van christelijke daltonschool De Westerkim op de Ooievaarsstraat in Zaandam zitten niet
naast elkaar. Met minstens één tafel
tussen elke docent, bespreekt een
tiental leraren met directeur Bobby
Perrels het verloop van lesgeven op
afstand. „In hoeverre moeten we de
ouders helpen, nu de kinderen thuis
zijn? Hoe brengen we structuur aan?
Misschien moeten we aan het eind
van de week feedback vragen?” Allemaal valide vragen. Een docent doet
via Skype mee, die zit thuis. „Het is
makkelijk zo, vergaderen en tegelijkertijd de was ophangen.”

Herhaling
Alle leerlingen van De Westerkim
hebben zowel fysieke als digitale
materialen gekregen, volgens Perrels. „De leerlingen werken nu in
Onlineklas, daar hebben ze toegang
tot lesmethoden en opdrachten
waarmee ze kunnen oefenen. We
richten ons nu voornamelijk op herhaling van de lesstof. We willen
voorkomen dat de kennis weglekt.
Dat gebeurt vaak na zomervakanties, dat ze zich afvragen hoe ’het
ook alweer zat’.”
Het belangrijkst voor Perrels is
dat de kinderen thuis ook een ritme
krijgen. „Structuur is essentieel.
Met een goede en gestructureerde
planning staan kinderen er ook
meer voor open om te leren. Dus
daar moeten we ouders mee helpen.
Maar wij zijn een daltonschool, wat

Docenten Eva Witteveen en Renske Tijms van de Westerkim.

inhoudt dat we al uitgaan van het
vermogen van de leerling. Dus in
deze noodsituatie is dat wel een
voordeel. De leerlingen kunnen wel
twee keer per dag met onze leerkrachten chatten voor al hun vragen. In een later stadium gaan we
werken met videobellen, opgenomen instructies en klasteams. Dus
dan proberen we meer een digitaal
klaslokaal na te bootsen. Nu geven
de leerkrachten opdrachten, ook
aan de kleuters. Maar het is niet allemaal digitaal, ze schrijven nog in
schriften en krijgen kleurplaten.”
Directeur Judith den Otter van basisschool De Bloeiende Perelaar in
Zuidoostbeemster zag de sluiting
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van de scholen al vroeg aankomen:
„Wij zijn in het weekend al begonnen met het opzetten van een itteam. De situatie was onhoudbaar.
Dus hebben wij met Zuluconnect
een digitale leeromgeving ingericht
waarin onze scholieren kunnen werken. Maandag zijn de codes hiervoor
rondgestuurd. In Google Classroom
houden leerkrachten contact met de
ouders en leerlingen en geven ze
ook huiswerk op. Dus week- en dagtaken. Onze docenten hebben ook
filmpjes gemaakt waarin ze onderwerpen uitleggen. Sommige pakken
dat sneller op dan de ander. Er zijn
zelfs filmpjes waarin collega’s aan
andere collega’s uitleggen hoe alle

digitale programma’s werken.”

Langzamer
Volgens Den Otter is de grootste uitdaging de leerlijnen en leerdoelen
volhouden. „In deze eerste periode
is alles nog nieuw en proberen we
zoveel mogelijk ondersteuning te
geven, dus dan is het niet raar als de
lessen wat langzamer verlopen.
Maar we moeten wel vooruit blijven
gaan. We hebben wel extra hulp; begeleiders en zzp’ers die altijd klaarstaan voor ouders om telefonisch
hulp te bieden. Dat is onze plicht,
om zo goed mogelijk onderwijs te
geven. Alleen zijn we er niet fysiek,
dus dat is een uitdaging. Vreemde

ogen dwingen, maar die zijn er
thuis niet. Sommige ouders plannen het uit. Ze plakken de planning
zelfs op de muur, of stellen dat de
leerling alleen om een bepaald uur
naar het toilet mag.”
„Wij werken met alle Opspoorscholen uit de omgeving heel goed
samen, we staan in nauw contact. Er
wordt veel informatie uitgewisseld,
dat vind ik heel fijn. Onze docenten
zijn ook enorm flexibel. Het is wel
een soort van teambuilding, we
moeten echt samenwerken en op
een nieuwe manier, in zo’n korte
tijd. Maar dat is ergens wel positief
en biedt ook nieuwe kansen, zo’n digitale manier van werken.”

Wennen bij eerste les in virtueel Da Vinci College
school weer open is. Want hoe kan ik
nu zien of jullie niet stiekem je lesboeken erbij pakken?’’ Dat klinkt
logisch.
Voorlopig is het nieuwe lessysteem nog een beetje aftasten. De docent trekt haar leerlingen niet meteen het vel over de oren. ,,We doen
het even rustig aan, want jullie hebben nog genoeg andere vakken’’,
zegt ze - in het Engels.
Ondertussen komt ze tot de ontdekking dat nog niet alle leerlingen
zijn ingelogd. En dat moet natuurlijk wel, anders spijbel je. ,,Als je te
ziek bent om aan je laptop te zitten,
als je hoofdpijn hebt bijvoorbeeld,
moeten je ouders je wel ziek melden, anders zit je leraar onnodig op
je te wachten.’’

Robert Jan van der Woud
r.van.der.woud@mediahuis.nl

Purmerend n Leerlingen van het
Da Vinci College in Purmerend krijgen sinds woensdag online les. Door
de coronacrisis zijn de scholen
dicht, onderwijsinstellingen passen
daar een mouw aan door de klassen
via de computer op te trommelen.
De 15-jarige Liselot heeft er twee
vrije dagen op zitten, terwijl haar
school achter de schermen in de
weer was om een online lessysteem
in te richten. Het Da Vinci heeft gekozen voor de Microsoft-applicatie
Teams, waarbij meerdere personen
tegelijkertijd kunnen inloggen in
een video-, audio- en chatgroep. Een
soort conference call, maar dan via
de laptop.
Het is even wennen als ze om
kwart voor tien - vanuit haar bed, en
waarom ook niet - inlogt voor de eerste les Engels nieuwe stijl. Ook de
andere leerlingen van de vierde klas
VWO floepen een voor een het virtuele lokaal binnen na een uitnodi-

Vanuit je bed inloggen in het virtuele klaslokaal.

ging van de docent Engels.
Veel camera’s staan uit, maar de
meeste microfoons doen het aan het
gekrakeel van de leerlingen te horen
prima. Ook de docent Engels kan
zich prima verstaanbaar maken.
Ze heeft al de nodige bestanden
met lessen klaargezet in de internet-
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groep. Huiswerk, leer- en leesstof.
Sommige leerlingen mompelen dat
ze die niet kunnen vinden. Alle begin is moeilijk. Ondertussen beantwoordt de docent een vraag over
proefwerken. ,,Ja, er komt een toets
over deze stof, maar ik weet nog niet
wanneer. Waarschijnlijk pas als de

Toetsen vervallen
De leerlingen blijken zich vooral
druk te maken over proefwerkweken en andere toetsen. Over dat laatste hoeven ze zich de komende weken geen zorgen te maken. ,,We mogen geen toetsen afnemen zolang
jullie thuis zitten’’, legt de docent
uit. ,,Dat geldt dus in ieder geval
voor de aankomende drie weken. En

jullie vragen je misschien af: krijgen
we dan niet in een keer allemaal
toetsen als we weer op school zijn?
Nee, waarschijnlijk laten we die vervallen.’’
Een klas blijkt in een digitale omgeving prima te kunnen functioneren, op het eerste gezicht. De docent
legt wat uit, leerlingen vragen om
extra uitleg. Na 20 minuten is het
tijd om zelfstandig verder te werken, zegt ze. ,,Ik vertrouw erop dat
jullie dit maken.’’
En voor wie alle opdrachten klaar
heeft: er staan links naar examentrainingen en extra leeswerk. Wie
dat wil, kan via de chat die onderdeel is van Teams, direct vragen stellen aan de docent. Inmiddels heeft
de klas ook onderling al een chatgroep aangemaakt in het programma. Liselot vindt het prima werken
op deze manier. Na de les Engels
heeft ze een ’tussenuur’. Tijd voor
brunch, beneden in de huiskamer.
Tijd voor een Netflix-filmpje ook.
Op dezelfde laptop waarmee ze
straks weer inlogt voor haar volgende lesuur. Voor die begint heeft ze
ook haar opdrachten voor Engels al
klaar.

