
 

Chuchubiweg 12/14, tel: 7376380/7376394, site: www.vjmcollege.com,  e-mail: vjmc2@rkcs.org  

 

Willemstad, 15 april 2021. 
 
Geachte ouders, 
 
Nu we weer aan de slag zijn gegaan met online lesgeven, is het van belang dat we 
zo efficiënt en gemakkelijk werken. Dus vandaar een aantal tips: 
 
 

1.   Als uw kind een zoom meeting krijgt, probeer 10 minuten vooraf al aanwezig te zijn en 
in te loggen zodat de leerkracht uw kind precies op tijd kan binnenlaten en de les gelijk 
kan beginnen (er is per meeting maximaal 40 minuten de tijd bij Zoom). 

2.   Logt u a.u.b. in via de zoom app (https://zoom.us/download) 
3.   Na het invoeren van de verkregen ID van de meeting, krijgt u de mogelijkheid tot het 

invoeren van een naam. Vul hier a.u.b. de naam van uw kind in die op dat moment 
inderdaad de meeting gaat hebben. Dus stel dat de naam van uw andere zoon/dochter 
of van uzelf/partner, er staat, graag aanpassen zodat de leerkracht weet dat de juiste 
leerling in de wachtkamer van Zoom staat. 

4.   Zet u a.u.b. het vinkje aan bij “ do not connect to audio”  zodat de les in stilte vanuit de 
leerlingen kan beginnen. De juf zal uw kind un-muten indien het nodig is. Uw kind dient 
dan toestemming te geven dat zijn/haar geluid aan mag. Uw kind kan tijdelijk praten 
door de spatiebalk ingedrukt te houden. Na het loslaten van de spatiebalk zal het kind 
weer op mute staan. 

5.   Uw kind kan virtueel zijn/haar hand opsteken. Bij reactions, staat de mogelijkheid 
raise/lower hand. De leerkracht ziet dit verschijnen en na beantwoorden, kan het kind 
weer kiezen voor lower hand. Hierdoor verlopen de lessen ook rustiger. 

6.   Mocht u huiswerk of opdrachten mailen naar de leerkracht, graag niet groter dan 5 MB 
per mail. Dit om het netwerk van school of thuis te ontlasten. Indien het toch groter 
blijkt te zijn, graag het uploaden via We Transfer of via een drive link. 

 
 
Stay safe! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
A.M. van Eenennaam-Maduro, adj 
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