
Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Hierbij informeren wij jullie over de procedure van digitaal thuisonderwijs bij ziekte (corona 
gerelateerd).  
 
De leerling moet in quarantaine: 

● U neemt telefonisch contact op met de KTS;  
● De mentor neemt binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op; 
● De leerling kan zijn/haar huiswerk monitoren via Somtoday; 
● Na 5 dagen neemt u opnieuw telefonisch contact op met de KTS over het verdere 

verloop van de quarantaine.  
 
Belangrijk: website leerlingen: www.kts-ict.nl  
 
Wat doet de leerling thuis: 
Als de leerling in staat is om de lessen digitaal te volgen en het huiswerk kan bijhouden, dan 
volgt de leerling onderstaande stappen.  
 
Somtoday is te allen tijde leidend. In de huiswerknotitie (gele bolletje) wordt altijd het werk 
genoteerd en de Google Meet-link voor de zekerheid gedeeld zodat de leerling de les kan 
volgen. De Google Meet-link is ook te vinden in Google Classroom.  
 
Volgen digitale les voor de leerling: 

● klik op de link van Google Meet in Somtoday of ga naar Google Classroom en klik op 
het desbetreffende vak; daarna klik je op de Google Meet-link;  

● camera aan, zodat je in beeld bent; 
● je volgt alleen de instructie/uitleg van de docent en gaat daarna thuis zelfstandig aan 

het werk;  
● indien er een toets wordt afgenomen, is er geen digitaal les. Dit is zichtbaar voor jou 

als huiswerknotitie (rode bolletje). Je kan je dan wel voorbereiden op de toets; 
● de eerstvolgende les dat je weer op school bent, wordt de toets direct gemaakt;  
● wanneer je meer dan twee toetsen per dag moet inhalen, neem je zelf contact op 

met de vakdocent en spreek je in goed overleg een andere dag in die week af. De 
achterstanden worden zoveel mogelijk binnen vijf werkdagen ingehaald; 

● indien de les niet digitaal bijgewoond kan worden, dan staat er in de huiswerknotitie 
aangegeven wanneer je een aparte afspraak hebt met de vakdocent; 

● wanneer de les vervangen wordt, is het niet mogelijk om de les digitaal te volgen; 
● de volgende lessen kunnen niet digitaal gevolgd worden: Beeldende vorming (BV), 

Techniek (TC), Lichamelijke Opvoeding (LO), Zwemmen (Zw), Praktische Sector 
Oriëntatie (PSO), Muziek (Mu), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Bouwen, 
Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE).  

 
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen zijn dan 
kunt u via de mail contact opnemen met de mentor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

http://www.kts-ict.nl/


A.C.M. de Groot 
 


