
Beste leerlingen, 

Vanaf maandag beginnen we met het online aanbieden van lessen. We leggen jullie door middel van 

deze brief zo goed mogelijk uit hoe dat over het algemeen in zijn werk zal gaan.  

Jullie krijgen de komende weken een apart rooster dat voor de gehele jaarlaag geldt. In het huiswerk 

van de les kan een linkje worden gezet naar een “live event”. In dat geval kunnen hierop klikken. 

Soms gebruiken docenten een ander programma als bijvoorbeeld Skype, ze zullen hier dan met je 

over communiceren. 

Hoe werkt een ‘’live event’’? 

 Je kunt deelnemen aan het live event via computer/laptop/tablet/telefoon. 

 Het is handig als je de app van Microsoft teams downloadt. Als je inlogt via office.com met  

je leerlingnummer@openbaarlyceumzeist.nl en het gebruikelijke wachtwoord dan krijg je 

direct een pop-up over het downloaden van de app. 

 Je kan bij de start van de les op de link klikken. In je scherm zie je dan staan “Live event nog 

niet gestart”. Je docent start het event. Jij kunt gewoon wachten. 

 Als je in het live event zit, kun je ook vragen stellen aan je docent via een vraag- en 

antwoordscherm. Je docent ziet jouw vraag en kan deze vraag aan iedereen laten zien en 

antwoorden of een persoonlijk antwoord terugsturen. Dit scherm zie je als je op een 

computer werkt aan de rechterkant vanzelf verschijnen. Werk je via ipad of telefoon dan 

moet je rechtsbovenin het message symbool aanklikken. 

 
 Jullie kunnen zelf niet spreken tegen de docent. Je kunt dus alleen typen 

 Achteraf downloadt de docent een presentielijst. Je docent kan namelijk precies zien wie er 

aanwezig is geweest tijdens de sessie. 

 

Op deze manier kunnen we jullie de komende weken wel les blijven geven. Het is dan ook belangrijk 

dat iedereen de tijden aanhoudt die in je rooster staan. Als we hier gebruik van maken dan gelden er 

wel bepaalde gedragsregels, die niet veel verschillen van de gedragsregels in een gewone les: 

 Je gebruikt alleen je eigen account 
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 Vragen die je wilt stellen, worden netjes geformuleerd 

 We hebben respect voor elkaar en praten dus niet over anderen 

Als we ons hier allemaal aan houden dan denken we dat we de komende tijd goed bezig kunnen 

blijven in deze rare situatie. 

Terugkijkend op de eerste week valt ons op dat vele van jullie heel effectief en goed bezig zijn met 

de opdrachten die jullie vanuit de docenten bereiken. De voortgang in schoolwerk is ook in deze tijd 

erg belangrijk. Blijf dus in contact met je docenten, stel vragen per mail als je ergens niet uitkomt en 

blijf in contact. Als we straks weer op school zijn dan gaan we er echt vanuit dat je de opdrachten die 

je in deze week op hebt gekregen af hebt. Het zou zonde zijn (bijna onmogelijk zelfs) als je op dat 

moment alles nog moet inhalen. Voldoe dus aan deadlines voor de opdrachten of neem contact op 

met je docent als dat niet lukt of als er onduidelijkheden zijn. 

Er zullen vast nog veel vragen zijn. Stel ze gerust. In eerste instantie kan dat bij je docent. Je mag 

natuurlijk ook contact opnemen met je mentor. 

Met vriendelijke groet, 

Teamleiders Openbaar Lyceum Zeist 

M. Djukanovic, P. de Jong, S.Schouwerwou, H. Winterink 

 

 


