
Dia 1Thuisonderwijs op X11

Maar tot 18 januari leren we thuis, omdat de overheid een lockdown heeft 
aangekondigd.

We willen dat je zo goed mogelijk voorbereid bent op het thuisonderwijs. 
Vandaar deze uitleg.

→ X11 stuurt deze powerpoint daarom ook naar je ouders/verzorgers, 
zodat zij jou ook kunnen helpen.

We leren het liefst samen



Dia 2Thuisonderwijs op X11

• Situatie schetsen (voor examenleerlingen en rest)
• Thuisonderwijs in Teams.
• Een les volgen in Teams
• Mentortijd hebben in Teams
• Een vraag voor je vakdocent
• Rol van Magister
• Tutorials

Inhoud



Examenleerlingen leerjaar 4 vmbo en 5 havo

Dia 18Thuisonderwijs in Teams

• Vanaf morgen heb je vakantie, tot en met maandag 4 januari

• Examenleerlingen mogen na de vakantie weer naar X11

• Wij gaan kijken hoe dat eruit gaat zien (hoeveel dagen, vakken, etc.)

• Voor zaterdag krijg je hier meer informatie over, het definitieve rooster 
staat vanaf 2021 online



Onderwijs op X11 of thuis (voor alle niet examenleerlingen)

Dia 18Thuisonderwijs in Teams

• Je hebt vanaf morgen vakantie

• Van 5 januari en met 18 januari minder op X11 of helemaal niet

• We horen woensdag of leerlingen eventueel voor enkele vakken naar X11 mogen komen

• Meer informatie daarover volgt voor zaterdag



Dia 7Onderwijs in Teams

• Teams is een online communicatie-platform
• Teams gebruiken we op X11 en NUOVO voor online onderwijs
• Teams gebruiken we ook voor het maken van afspraken met jou en je 

ouders/verzorgers

Les volgen in Teams



Dia 8Onderwijs in Teams

Een Team is een afgeschermde online-omgeving waarbinnen je:
• met elkaar, je mentor en je vakdocenten kunt communiceren
• in het vak-kanaal les kunt krijgen van je vakdocent
• in het vak-kanaal een vraag kan stellen aan je vakdocent

Een Team



Dia 9Thuisonderwijs in Teams

• Je bent lid van je eigen klas-Team
• Binnen jouw klas-Team is voor elk vak een kanaal aangemaakt
• In het vakkanaal kun je vragen stellen
• In het vakkanaal volg je de online les van de docent

Thuisonderwijs in Teams



Dia 10Onderwijs in Teams

• Hoe geef je prettig aan dat jij er ook bent?
• Hoe stel je het best een vraag?
• Hoe luister je het fijnst naar de uitleg?
• Hoe lang kun je luisteren naar de uitleg?

Stel je hebt les in Teams



Dia 11Thuisonderwijs in Teams

• Begroet elkaar hoorbaar en zichtbaar bij de start vd les (camera en microfoon aan)
• Maak de les volgbaar voor iedereen → zet je camera en microfoon uit/gedempt
• Wees onderdeel van de les → word je aangesproken/ iets gevraagd: zet je camera en

microfoon tijdelijk aan
• Heb je een vraag→ gebruik de chatfunctie. 

Heb geduld, het kan even duren voor de docent je vraag ziet en kan beantwoorden
• Neem hoorbaar en zichtbaar afscheid van elkaar → zwaai even met camera en 

microfoon aan

Online onderwijs X11 - verwachtingen



40 minuten les, 10 minuten wissel

Dia 12Thuisonderwijs in Teams

Een online lesdag:

• Je hebt steeds 40 min. les

• Na 40 minuten les houd je 10 minuten pauze

• De lestijden veranderen dus niet t.o.v. het normale rooster



Heb je een vraag voor een docent?

Dia 13Thuisonderwijs in Teams

• Stel je vraag in het vak-kanaal aan je vakdocent
• Je kunt ook gebruik maken van de chat-functie in Teams
• Mocht je docent nog geen tijd hebben, stel je vraag dan aan Mr. Chadd



Dia 16Mentortijd in Teams

• Begroet elkaar hoorbaar en zichtbaar bij het startmoment
• Je mentor geeft aan of jullie met camera/zonder camera Mena hebben
• Microfoon blijf je dempen tot je mee wil doen aan het gesprek

Online Mentortijd



Rol van Magister

Dia 17Thuisonderwijs in Teams

• Lesinhoud is hier per les vindbaar (slides of video of een link of behandelde 
bladzijdes)

• Aanwezigheid houden we hierin bij 
• Monitoren we je voortgang

Belangrijk: Magister is vooral werkbaar op een computer. Op een

telefoon is het overzicht veel slechter en de informatie veel beknopter.
Werk daarom in Magister via een PC of laptop.



Tutorials

Dia 18Thuisonderwijs in Teams

• inloggen in teams

• opdrachten en huiswerk in magister

https://youtu.be/_zHX2Uoaz2M
https://youtu.be/nZNM6yWbZds


Laptop lenen

Dia 18Thuisonderwijs in Teams

• Heb je thuis geen eigen device?

• Deze kun je lenen van school, woensdag 16 december van half elf tot 
twaalf op de Vondellaan

• Wie heeft een laptop van school nodig?



Dia 16Thuisonderwijs op X11

Tot 18 januari kunnen we niet met z'n allen samen zijn.

Daarom is het belangrijk dat we goed voor elkaar, en voor onszelf zorgen.

Wat kun je voor jezelf en voor elkaar doen als je je door de lockdown
somber of alleen voelt? En wat moet je doen als je het even niet meer 
weet?

We zijn ook het liefst vaak samen



Buddy's

Dia 18Thuisonderwijs in Teams

Maak buddy's en bespreek met je buddy wat 'buddyschap' de komende tijd 
voor jullie betekent:

• Hoe hebben jullie gezellig contact?
• Hoe kun je vanuit huis toch samen dingen doen?
• Wat kunnen jullie voor elkaar doen?



Zorg voor jezelf

Dia 18Thuisonderwijs in Teams

Het is normaal om verdrietig, gestrest, verward, bang of boos te zijn tijdens een crisis. 
Deze dingen kun je doen als je dit soort gevoelens hebt:

• Praten met mensen die je vertrouwt
• Houd contact met vrienden en familie

• Zorg voor een gezonde leefstijl: eet gezond, slaap voldoende en blijf in beweging
• Beperk zorgen en ongerustheid door minder vaak te kijken of luisteren naar 

berichten in de media die je van streek maken
Lukt het niet? Vraag dan hulp aan anderen.



Hulp van anderen

Dia 18Thuisonderwijs in Teams

Vrienden: zij kunnen luisteren, begrip tonen, tips geven en ervaringen delen.
• Klasgenoten
• Vrienden uit de buurt
• Vrienden van je sportvereniging/ hobby

Volwassenen: zij kunnen zorgen, meedenken, relativeren en hulp organiseren.
• Ouders
• Ooms & tantes
• Opa's & oma's
• Buren



Vraag hulp

Dia 18Thuisonderwijs in Teams

• Praat met een hulpverlener als je hulp zoekt voor 
je eigen veiligheid en geestelijke gezondheid. Of die van een 
ander.

• Weet je in de kerstvakantie echt niet wie jou kan helpen bij 
de zorgen die je hebt over jouw veiligheid of gezondheid? 
Stuur dan in Teams een bericht naar 'X11hulp'. Zoek in Teams 
Chat naar 'persoon' X11hulp.

• Een docent van X11 denkt dan met jou mee over wie jou kan 
helpen. We kunnen chatten of (video)bellen.

• Dit kan op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur.

• X11-hulp reageert niet op zaterdag of zondag.

• Politie of 112

• Kindertelefoon

• Buurtteam

• JouwGGD

• Veilig Thuis

• Huisarts

• 113

• X11hulp (zie volgende dia)

https://www.politie.nl/
https://www.kindertelefoon.nl/
https://www.buurtteamsutrecht.nl/
https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/
https://veiligthuis.nl
https://www.113.nl/


'X11hulp' inschakelen doe je zo:

Dia 18Thuisonderwijs in Teams

• Ga in Teams in het linkermenu naar 'Chat'
• Typ bovenin de zoekbalk in: X11hulp
• Klik X11hulp aan. Daar kun je een bericht sturen




