Informatie Afstandsonderwijs/Nederlands
Beste cursist,
Hoe gaat het met jullie? We hopen dat jullie gezond zijn en blijven. De lessen zijn plotseling gestopt. Dat vinden wij erg jammer. De docenten missen jullie. Sommige docenten hebben nog via
WhatsApp lessen gegeven. Wat waren ze blij dat veel van jullie hier enthousiast op gereageerd
hebben. Helaas weten we nog niet wat er gaat gebeuren met de uren die jullie gemist hebben
toen we geen les konden geven.
Er zijn wel besluiten genomen door de regering.
Dit zijn de volgende besluiten:
•

De lessen mogen via afstandsonderwijs gegeven worden. Belangrijk om te weten is dat deze
uren gewoon mogen worden meegeteld als je niet slaagt voor je inburgeringsexamen. Ze tellen dan ook mee om ontheffing aan te vragen volgens de 600-uurs regeling.

•

Ook tellen de uren mee voor het verkrijgen van verlenging van je inburgeringstermijn.

•

De kosten voor het volgen van afstandsonderwijs zijn dezelfde als de kosten voor onze fysieke
lessen. Je kan hiervoor gewoon gebruikmaken van je DUO-lening, zoals je gewend bent. Heb
je geen DUO-lening en betaal je zelf dan zijn de kosten ook dezelfde als je gewend bent.

Dit is belangrijk om te weten: Je bent niet verplicht om deel te nemen aan de lessen, het is geheel vrijwillig.
De regels gelden voor alle cursisten. alfabetiseerders, inburgeraars en staatsexamencursisten.
Wil je meedoen met afstandsonderwijs, dan hebben wij jouw toestemming nodig. Deze toestemming kun je geven door deze e-mail te beantwoorden met “Ja, ik begrijp de voorwaarden en ik
wil meedoen met afstandsonderwijs”. Wil je niet meedoen, antwoordt dan met “Nee, ik wil niet
meedoen met afstandsonderwijs”. Eventueel kun je dit ook via WhatsApp doen. Deze toestemming kun je aan ons doorgeven tot en met woensdag 22 april 2020.
Hierna gaan wij aan de slag met de voorbereidingen.
Wij wensen jullie heel veel succes en blijf vooral heel veel Nederlands praten!
Namens de docenten van Totaal Onderwijs
•

Ja, ik begrijp de voorwaarden en ik wil meedoen met afstandsonderwijs.*

•

Nee, ik wil niet meedoen met afstandsonderwijs.*

*Graag het antwoord verwijderen dat je niet wilt gebruiken.

