Beste leerlingen en ouders,
Wat een vreemde situatie is het waar we ons nu ineens in bevinden! Geen leerlingen in school, geen
bel en ook geen pauzes met elkaar in de kantine. Vandaag waren wel alle docenten aan het werk;
sommigen op school, anderen vanuit huis via MS Teams.
Vandaag hebben we met alle docenten een begin gemaakt om online les te kunnen gaan geven. De
docenten hebben met elkaar MS Teams ingericht. Ook zijn er al docenten die online contact hebben
gemaakt met hun leerlingen. We hebben gemerkt dat veel leerlingen hier ook op hebben
gereageerd. Fantastisch!
Wij hebben er zin in om op de nieuwe manier aan het werk te gaan, al weten wij ook niet allemaal
helemaal precies hoe alles moet. Met zijn allen gaan we er voor zorgen dat het goed komt. We
hebben gemerkt dat MS Teams soms niet stabiel is; de live verbindingen werken niet altijd optimaal.
We hebben begrepen dat Microsoft bezig is om dat te verbeteren, zodat zo snel mogelijk iedereen
goed kan werken met MS Teams.
Wat is er nodig?
Om lessen online te kunnen volgen heb je een laptop/chromebook/tablet met MS Teams nodig. Je
kan ook MS Teams op je mobiel installeren, alleen heb je daar niet dezelfde mogelijkheden als op
een laptop of PC.
Nog even het stappenplan voor het installeren van MS Teams.
-

Download MS Teams. Bijvoorbeeld via https://teams.microsoft.com/downloads
Installeer MS Teams
Log in met dezelfde gegevens die je gebruikt om op school in te loggen op een vaste
computer: als voorbeeld 123456@vakcollegemaarsbergen.nl
Dus eerst je leerling-nummer en dan @vakcollegemaarsbergen.nl
(let op: sommige leerlingen hebben 123456@vakcollege-osgs.nl gebruikt, maar dat is het
emailadres van afgelopen schooljaar! Dit werkt niet in MS Teams)

Les op afstand.
Het is belangrijk dat je het schoolwerk dat opgegeven wordt bijhoudt. Wanneer jullie weer naar
school mogen komen, hebben we namelijk geen tijd om te wachten op de leerlingen die het werk
niet gemaakt hebben. De docenten gaan dan verder waar jullie gebleven zouden moeten zijn. Het is
geen vakantie, je hebt op een andere manier les dan normaal op school.
Tips




Zorg ervoor dat je in een vast ritme aan je schoolwerk werkt. Wij houden het lesrooster aan
om jullie uit te nodigen voor de online lessen.
Vraag je ouders of ze met je meekijken of je alles af hebt, zo voel je meer controle en is de
kans groter dat je het goede gaat doen.
Denk aan de lange termijn: je hebt nu geen les op school, maar straks moet je wel weer goed
mee kunnen doen in de lessen op school.

Morgen beginnen we met lessen aan de vierde klassen.
Morgen gaan we online van start met een aantal lessen volgens onderstaand rooster. Voor alle
vakken wordt werk klaar gezet in Teams en in Magister. Sommige docenten zullen in de
ingeroosterde tijd een “live event” in Teams verzorgen. De leerlingen krijgen dan van hun docenten

een uitnodiging in de agenda van MS Teams. Via de link in deze uitnodiging kan je dan de lessen
volgen. De docent zal in de online les uitleggen wat de bedoeling is en waar je informatie en
opdrachten kunt vinden Andere docenten zijn op de ingeroosterde tijd via Teams beschikbaar voor
leerlingen, die vragen hebben.
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En de andere klassen?
Het plan is om vanaf volgende week ook leerjaar 1, 2 en 3 online te laten werken via MS Teams.
Examenleerlingen.
We begrijpen dat jullie veel vragen hebben over de examens. Die hebben wij zelf ook. Zojuist heeft
minister Slob bekend gemaakt dat scholen open mogen zijn voor examenleerlingen. Tot wij vanuit de
minister de richtlijnen en voorwaarden hebben ontvangen werken we achter de schermen aan
diverse scenario’s. Morgen volgt een uitgebreide mail met de nieuwe informatie.

Met vriendelijke groet,

Jenny Oldenhuis
directeur

