Aan alle leerlingen m.u.v. de eindexamenklassen

Veghel, 7 mei 2020

Betreft: Verbeteringen onderwijs op afstand

Beste leerlingen van de niet-examenklassen,
Deze corona-tijd zorgt voor veel aanpassingen binnen het onderwijs. Sinds 19 maart jl. verzorgen we
afstandsonderwijs. Nu is de tijd gekomen om een volgende stap te zetten. Uit de enquête is gebleken
dat wij allemaal graag meer contactmomenten willen. Vanaf 11 mei a.s. komen er daarom nieuwe
lesroosters voor het afstandsonderwijs. We merken dat de meeste leerlingen hun weektaken goed
verzorgen en de instructielessen volgen. We merken echter ook dat de spreekuren minder goed bezocht
worden en dat er leerlingen zijn die de weektaken niet (volledig) in orde hebben. Daarnaast verwacht
de leerplichtambtenaar dat wij de aanwezigheid en voortgang van onze leerlingen ook op afstand in
kaart brengen. Om jullie goed voor te bereiden op het volgende schooljaar én omdat uit de enquête
blijkt dat jullie meer contact willen met elkaar en met je leraar voeren we de volgende verbeteringen
door.
1) Digitale lessen in plaats van spreekuren
De spreekuren die door leraren zelf ingeroosterd zijn, in de middag, komen te vervallen. Hiervoor in de
plaats komen digitale lessen. Deze digitale lessen krijg je dus van je eigen leraren en de lessen zijn
verplicht. Je aanwezigheid wordt in Magister bijgehouden.
Ook wordt er een digitale mentorles ingeroosterd. De invulling van dit uur wordt door de mentor
verzorgd. Dit houdt in dat er sprake kan zijn van een klassikale mentorles, er met groepjes leerlingen
gesproken wordt of dat er individuele gesprekken gevoerd worden. De mentor informeert je over de
inhoud van de les en of je hierbij verwacht wordt.
De instructielessen in de ochtend blijven ongewijzigd, ook kun je gewoon via Google Chat je vragen
blijven stellen.
Hoe neem je deel aan de digitale lessen met je eigen leraar?
Je gaat naar je normale classroom van het vak. In het plaatje op de voorpagina staat de link naar de
digitale les. Je hoeft er alleen maar op te klikken en dan neem je deel aan de les. Het kan zijn dat
gezegd wordt dat de digitale les nog niet beschikbaar is, maar dat komt omdat de leraar dan nog niet is
ingelogd. Probeer het dan gewoon nog een keer. Jullie krijgen morgen een uitgebreidere instructie per
e-mail van meneer Craenen.
2) Verzuim
We gaan je aanwezigheid op drie manieren controleren: via de weektaak, je aanwezigheid bij de digitale
lessen en of je op tijd in de digitale les aanwezig bent. Deze meldingen worden vanaf 11 mei
gecontroleerd. Eerder ongeoorloofd verzuim en/of niet-ingeleverde weektaken zijn al meegenomen. De
mentor heeft in dat geval al contact gehad met je ouders.
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1. Wanneer je een weektaak niet inlevert, wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim. Dit heeft
vanzelfsprekend gevolgen voor jou. De controle zal via Magister worden bijgehouden.
Wanneer je 4 meldingen hebt, wordt er door je mentor contact opgenomen met thuis.
Bij de 6e melding wordt er opnieuw contact opgenomen en bij de 7e melding wordt er door de leerlingencoördinator contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.
2. Wanneer je 2x ongeoorloofd afwezig bent tijdens een digitale les wordt er door de mentor contact
opgenomen met thuis. Als je 3x ongeoorloofd afwezig bent, wordt er contact opgenomen met de
leerplichtambtenaar.
3. Ook als je te laat aanwezig bent bij een digitale les wordt dat in Magister geregistreerd. Wanneer je
4x te laat bent tijdens een digitale les wordt er door de mentor contact opgenomen met thuis. Als je 5x
te laat bent, wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.
Ziekmelden en betermelden
Als je ziek bent, moeten je ouders/verzorgers je telefonisch ziek melden via het bekende
telefoonnummer 0413-366941. Belangrijk is dat je ouders je ook weer beter melden.
Hoe zie je in je rooster of het om een digitale les gaat of om een instructieles?
De instructielessen blijven op dezelfde momenten staan en worden ook op dezelfde manier gegeven.
Deze lessen herken je doordat er een livestream naast staat. Als dat niet het geval is, dan gaat het om
een digitale les met je eigen leraar.
Spelregels
Tijdens de digitale lessen gelden er enkele spelregels:
1. Iedere leerling wordt op tijd in de les verwacht;
2. Leerlingen zetten hun microfoon uit. Alleen bij vragen kunnen ze de microfoon aanzetten;
3. Leerlingen die hun weektaak niet op orde hebben, zijn verplicht gedurende de gehele les
aanwezig te zijn. De aanwezigheid wordt, behalve aan het begin van de les, ook aan het einde
en eventueel gedurende de les gecontroleerd;
4. Leerlingen verlaten pas de les als de leraar hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
5. Bij het storen van de les en/of ongewenst gedrag of taalgebruik wordt de leerlingencoördinator
geïnformeerd. Deze neemt vervolgens contact op met de ouders en informeert de mentor.
Mochten er nog vragen zijn over de aanpassingen, spreek dan jouw mentor even aan.
Met vriendelijke groet,
Teamleiders Zwijsen College
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