
Thuis onderwijs krijgen. Docenten, overheid en ouders hebben er 
een mening over. Leerlingen ook. Het enige dat we kunnen doen is 
accepteren dat dit de status quo is - laten we het elkaar daarom zo 

gemakkelijk mogelijk maken. 

Aegis 1/4

Gekke tijden nu. “Dit is al niet meer
gebeurd sinds de Tweede
Wereldoorlog!” Zo hoor ik behoorlijk
wat volwassenen om mij heen.
Ik open mijn laptop en ondertussen
bekijk ik alle appjes die ik de avond
daarvoor heb ontvangen; het zijn er
374. Het nieuwe woord van 2020 is
nu officieel Coronaspam. Ik probeer
taak voor taak af te werken, maar
itslearning werkt me tegen door 10
jaar op zich te laten wachten - waarna
er vervolgens alsnog een error
verschijnt. Ik krijg allemaal boze
appjes van vriendinnen dat ze er
helemaal niks van snappen. Mijn
frustratie wordt aan de andere kant
meteen al minder door de hele dag
mijn pyjama aan te hebben!

Geschreven door: Famke, 1b

In deze digitale Aegis-editie een aantal leerlingen aan het woord over hoe 
zij de afgelopen week ervaren hebben. Zie het als een opening voor een 

gesprek, haal er tips uit. Laten we ruimte maken, letterlijk, maar laten we 
ook een metaforische en digitale ruimte maken waarin we kunnen 

ventileren (itslearning (itswaiting?) samen bekritiseren) en de situatie ook 
van een aantal positieve kanten kunnen bekijken. 
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Om deze 'coronaperiode' zo goed
mogelijk door te komen, heb ik een
dagindeling voor mezelf opgesteld. Ik
probeerde me hier de afgelopen
dagen zo goed mogelijk aan te
houden: elke dag tijd aan school
besteden, en de rest van de tijd
besteden aan hobby’s. Verder ervoor
zorgen dat mijn gemiddelde
schermtijd niet al te ver onder de 4
uur per dag zakt en pogingen doen om
mezelf niet te gaan vervelen (wat tot
nu toe heel aardig lukt).
Helaas was dit door bepaalde
‘omstandigheden’ lastig uit te voeren,
en al snel zag mijn dagindeling er zo
uit: zodra ik was opgestaan itslearning
opstarten, ontbijten, kijken of
itslearning was geladen. Foutmelding.
Wat een verrassing!
"Goed. Dan eerst nog maar wat ander
huiswerk maken. Misschien lukt het
met de lunch? Oh. Nee, maar goed,
dat had ik ook niet verwacht. Na de
lunch dan? Weer niet. Wie weet lukt
het ’s avonds? Ja! Het lukt om één
ding in te leveren! Op naar de
volgende opdra-*

Geschreven door: Amke, 2c

*Voor het effect en het beter in kunnen leven in 
Amke's woorden is het bericht afgebroken. 
Driemaal raden hoe het stuk eindigde?  

Oh, en, op de volgende pagina zal de afbeelding om 
het ‘laadgevoel’ te illustreren eindelijk wel
ingeladen zijn (dat is zeker niet omdat hij niet meer
op deze pagina paste)

Thuiswerken vanwege coronavirus
Door het coronavirus zijn alle scholen gesloten en
worden de leerlingen en docenten gedwongen zich aan
te passen aan de nieuwe situatie. Frederike Feldbrugge
uit klas 3 vertelt wat over hoe haar dagen eruitzien.

Dagelijks leven
Voor Frederike ziet de dag er niet heel bijzonder uit: ze
wordt op een normale tijd wakker, ontbijt, werkt een
groot deel van de dag en besteedt de rest van de dag
aan Netflix, vioolspelen en rondhangen met haar gezin.
Ze heeft wel een aantal dingen die je kan doen als je
écht niet meer weet wat je moet doen: leren jongleren,
een snelle rap uit je hoofd leren en een vogel uit een
servet vouwen.
Huiswerk op itslearning
Zoals jullie wel hebben gemerkt krijgen we nu werk
opgegeven via itslearning. Tenminste, dat is de
bedoeling, dan is het maar hopen dat je de website het
doet. ‘Ik vind het erg fijn, want je hebt geen klas die
constant zit te schreeuwen, en als je even de
concentratie kwijt bent, kan je even iets anders doen
zonder dat de docent helemaal mad wordt.’ Wel vindt
ook Frederike het heel vervelend dat je tussen 11 en 4
eigenlijk niks kan doen op itslearning omdat de site
vastloopt. ‘Ik word er zelf een beetje agressief van.’
Online lessen
Vanaf deze week beginnen (als het goed is) de online
lessen. Hoewel sommige mensen er minder enthousiast
over zijn, denkt Frederike dat het best fijn gaat zijn. ‘Je
kan gewoon in je bed blijven liggen en de lessen lopen
soepeler, omdat de docent niet continu onderbroken
wordt.’ Frederike denkt dat het een hele verbetering
gaat worden en kijkt er niet tegen op. ‘Ik heb nog geen
enkele les gevolgd en ik ben nu al een beter mens.’

Geschreven door: Stella, 3c

Interview
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Thuis leren?

Vorige week zondag (red. 15 maart) werd
het ons bekendgemaakt: scholen moeten

dicht in verband met het coronavirus.

Eerst was ik blij, maar toen realiseerde ik

me dat ik school eigenlijk wel leuk vind. De

ergste realisatie zat er nog aan te komen:

we moeten thuis zelf gaan leren. Klinkt als

een leuke uitdaging: je eigen rooster

maken en werken totdat je er geen zin

meer in hebt, maar zo makkelijk gaat dat

niet. Elke dag moet je genoeg motivatie

vinden om bezig te gaan met lessen en niet

dat laatste seizoen van je favoriete serie af

te kijken. Alle culturele en sportieve

plaatsen zijn dicht, dus je moet ook nog

zelf bezig met jezelf entertainen. Zware

tijden dus!

Geschreven door: Rafayel, 4e

Ook al werkt itslearning zelden mee en staat het hele Praedinius op zijn kop, ik heb tot nu toe

weinig problemen met ‘thuiswerken.’ Normaal ben ik best wel gestrest omdat ik mijn huis- en

leerwerk moet combineren met het aantal schooluren dat ik heb; wat niet altijd even soepel

verloopt. Nu ik de hele dag de tijd heb, kan ik mijn dag zelf indelen en dus zelf bepalen wanneer ik

wat doe. Ik vind dat de online lessen tot nu toe goed verlopen; er zijn geen onduidelijkheden, en

alles is goed geregeld (op wat haperingen in itslearning na dan). Al met al vind ik het niet zo’n

probleem om tijdens deze pandemie thuis te werken.

Geschreven door: Wies, 3d

Met zulke lege dagen zonder lessen en activiteiten, kan ik me voorstellen dat het lastig kan zijn

structuur te houden in een dag, Ik kan het me niet alleen voorstellen, het geldt namelijk soms ook

voor mij. Ondanks dat er waarschijnlijk mensen zijn die het wel lukt, wilde ik daarom toch mijn

gemiddelde, lichtelijk chaotische dag delen ---- Nadat ik heb uitgeslapen (avondmens hè), neem ik

alle tijd voor mijn ontbijt. Ik kan immers toch nergens te laat voor zijn. Vervolgens begin ik aan mijn

huiswerk, besef ik dat er ook in deze tijd nog steeds een wijd scala aan afleidingen zijn (en dat mijn

motivatie niet is wat het ooit is geweest begin klas 1 J) en besluit ik er eigenlijk voor vandaag maar

een punt achter te zetten om te genieten van het mooie weer en mijn vrijheid. Uiteraard wel met

het idee mijn huiswerk een andere dag te maken.

Geschreven door: Femke, 4e

…
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Na wat frustratie, hervat ik wat ik daarvoor aan het
doen was: met al mijn wilskracht en concentratie
kijken naar mijn computerscherm, met de hoop
itslearning in te laten laden door mijn nog onontdekte
telepathische krachten. Want dat is nu hoe het werkt,
school. Online.

Begin deze week dacht ik nog dat ik alle tijd zou
hebben om uit te rusten, me te vermaken en eigenlijk
gewoon een beetje vakantie te houden. Die dromerige
bubbel knapte in een mum van tijd, toen ik mijn mail
checkte en tien verschillende mails van docenten zag,
waar in negen van de tien itslearning-deadlines
stonden die over twee dagen verstreken. Al stressend
maakte ik een planning en begon ik aan mijn huiswerk.

Toch was het anders dan normaal. Ik moest zelf mijn
eigen planning maken, en het huiswerk zou sowieso
ingeleverd moeten worden.
Geen smoesje dat mijn verbeeldde hockeyclub onder
een rattenplaag leed en ik moest helpen, geen “ik ben
het vergeten.” Aan de éne kant verwachtte ik dat het
me heel veel vrijheid zou geven, maar aan de andere
kant zou je het allemaal natuurlijk wel goed in moeten
roosteren. En daar zou dan nog bijkomen dat het
lastiger zou worden om je docent een vraag te stellen.

Toch pakte het voor mij wel goed uit. Ondanks het
vele vastlopen van itslearning (red: we waren al bang
dat deze opmerking niet meer zou laden, excuus,
komen) lukte het inleveren en ik vond het eigenlijk wel
fijn, al die rust om huiswerk te maken. Ook kon ik, als
ik een vraag had, een docent gewoon mailen en dat
bleek net zo goed te werken. Het eindigde ermee dat
ik in alle rust op zolder zat. Met een kopje thee,
muziekje op en met af en toe een pauze om naar
buiten te gaan of iets te lezen, kon ik mijn huiswerk
goed kon maken.

Ik vind het persoonlijk erg fijn om thuis huiswerk te
maken, dus daar heeft het vast ook mee te
maken. En, nu ik erover nadenk, weegt dat
uiteindelijk toch op tegen het lange laden van
Itslearning. Dus meer vanuit thuis school? Voor mij
een dikke ja (red: telt dit als een pleonasme?)

Geschreven door: Anna-Sophie, 3a

Tips

Maak een planning 
Wat moet er per dag af zijn?
Kijk of er extra informatie in

e-mails is gegeven,
of dat er (bijvoorbeeld) in de 

app iets is gezegd ter 
verduidelijking

Vraag om hulp
E-mail, stuur een bericht in 
itslearning of Teams, vraag 

klasgenoten

Bied hulp
Help anderen die om hulp 

vragen – tel samen tot 10 en 
stuur meteen een grap mee 
voor de ontspanning en om 

het hoofd koel te houden

Dank voor het delen van jullie
ervaringen, redactie!
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