Handleiding online lessen voor ouders/ verzorgers en leerlingen:

De lessen worden daar waar uitvoerbaar zoveel mogelijk online gegeven tenzij er iets anders is
gecommuniceerd.
Aanpak:
•
•
•

•
•

Het rooster van de leerling staat in Magister, de lessen worden zoveel mogelijk conform het
huidige lesrooster gegeven.
Per les staat er een meet-link in Magister, zodat de les digitaal kan worden gevolgd.
De leerling ziet per dag, per vak welke opdracht gemaakt moet worden en waar. Hiervoor
staat er een verwijzing onder het kopje huiswerk.
Bij de les staat waar de leerling het werk dient te maken, dit kan ( eventueel via een link)
in de digitale methode zijn of het kan zo zijn dat het werk in Classroom gemaakt of
ingeleverd dient te worden. Huiswerk wordt nooit per mail ingeleverd.
Huiswerk staat per lesuur in Magister.
De leerling dient in de les aanwezig te zijn, is de leerling zonder afmelding afwezig dan is
de leerling ongeoorloofd absent.

Richtlijnen online les:
DE AFSPRAKEN VAN DE ONLINE LESSEN:

1. Leerling zit aan een tafel (dus niet liggend in bed)
2. De leerling is fatsoenlijk aangekleed (niet in een pyjama)
3. Webcam staat aan en de leerling is in beeld (behalve als de ouders kenbaar hebben
gemaakt dat dit niet mogelijk is/ mag echter bemoeilijkt dit het online lesgeven en de
lesopbrengst vermindert hierdoor).
4. Het geluid staat uit. ( alleen als er een vraag is of je wilt reageren dan mag de microfoon
aan).
5. Tijdens de online les wordt NIET gegeten en gedronken.
6. Je boek/ schrift / pen heb je klaarliggen om te werken of aantekeningen te maken.
7. De “chatfunctie” wordt gebruikt om tussendoor vragen te stellen aan de docent, zodat de
docent daarop kan reageren tijdens of na de uitleg en jij jouw vraag niet hoeft te
onthouden maar gelijk kan stellen via de chat.
8. Houd je je niet aan bovenstaande afspraken, dan kan de docent je uit de online les
verwijderen en word je in Magister als “afwezig” genoteerd.

