Amersfoort, 10 november 2020

Betreft: werkwijze onderwijs op afstand

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),

Moet je thuisblijven i.v.m. klachten Corona? Ben je wel in staat om de lessen te volgen?
Vanaf 16 november 2020 gaat de nieuwe werkwijze ‘Onderwijs op afstand’ in en kun je online
aansluiten bij de theorielessen. Via Microsoft Teams volg je het normale lesrooster in Magister online.
Zo zorgen we er samen voor dat je altijd de instructie van de les volgt en weet wat er van je wordt
verwacht.
Vragen over de lesstof of huiswerkopdrachten? Neem contact op met je docent door online een vraag
te stellen of je vraag te mailen via Berichten in Magister.
Om dit alles mogelijk te maken hebben we jou nodig!
In deze handleiding vind je een gedragscode voor het deelnemen aan de online lessen. De
schoolregels gelden natuurlijk ook als je op afstand deelneemt aan de theorielessen.
Om online deel te kunnen nemen aan de theorielessen vragen we je ouder(s)/verzorger(s) verzuim
(= afwezigheid) altijd door te gegeven aan de verzuimcoördinator. Je leest in de handleiding hoe je
afwezigheid in Magister wordt genoteerd bij klachten Corona en ziekmelding.
Lees de nieuwe informatie in dit document goed door. Zo zorgen we samen dat je zoveel mogelijk de
lessen kunt blijven volgen!

Met vriendelijke groet,
Team VMBO Trivium College

Gedragscode
Om onderwijs op afstand succesvol te maken, is een aantal regels en afspraken belangrijk. Hierbij is
vertrouwen in elkaar één van de belangrijkste uitgangspunten. Deze regels en afspraken gelden voor
alle betrokken partijen.
We geven onderwijs op afstand volgens het reguliere lesrooster van je klas. Je volgt de les, of een
gedeelte van de les, gelijktijdig met je klas. Om dat zo goed mogelijk te doen, vragen we je aandacht
voor onderstaande regels en uitgangspunten:
1. Je volgt de theorielessen volgens het in Magister geldende rooster. Je bent in principe tijdens
de hele les online aanwezig, tenzij je docent anders aangeeft.
2. Je volgt de lessen alleen Microsoft Teams door op de link te klikken van de les in Magister. Je
mag de les niet via andere kanalen volgen (bijvoorbeeld niet via Face-time of What’s app
videobellen).
3. We vragen je in een ruimte te zitten waar je alleen bent en geen afleiding of
achtergrondgeluiden hebt.
4. Bij aanvang van de online les zorg je dat je klaar voor de les bent (boeken, schrift, ect.).
5. Tijdens een online les gelden dezelfde gedrags- en schoolregels als op school.
6. Je hebt de hele tijd je camera aan en je microfoon uit.
7. Je mag de les niet opnemen of screenshots maken.
8. Tijdens de instructie is er in principe geen gelegenheid om vragen te stellen tenzij de docent
anders aangeeft. Verder doe je uiteraard geen andere dingen die je in de les ook niet zou doen.
9. Het kan zijn dat je aan een gedeelte van de les niet deel kan nemen. De docent geeft aan
welke opdrachten je thuis verder kan maken.
Mocht er iets niet lukken of de techniek ons in de steek laten, geen paniek. Je vindt in de
magisteragenda het opgegeven huiswerk, die soms verwijzen naar de studiewijzers. Huiswerk
inleveren doe je via de ELO en vragen kun je uiteraard altijd stellen via berichten in Magister.

Verzuim
Het volgen van de online theorielessen is bedoeld voor leerlingen die vanwege thuisquarantaine of in
afwachting van een coronatest niet op school aan het onderwijs kunnen deelnemen. Wij verwachten je
bij de volgende online theorielessen:
Afkorting
NE
EN
WI
DU
EC
RE
BI
BI/VZ
MM
MA
CKV
MU

Vak
Nederlands
Engels
Wiskunde
Duits
Economie
Rekenen
Biologie
Biologie/Verzorging
Mens en Maatschappij
Maatschappijleer
Culturele en kunstzinnige vorming
Mentoruur

Niet aanwezig bij online les
Wanneer je niet bij de online les aanwezig bent, zal de vakdocent je absent melden. Bij afwezigheid
tijdens de online les treedt het protocol ongeoorloofde afwezigheid in werking, zie verzuimbeleid op
www.vmbotriviumcollege.nl/schoolinformatie/downloads.

Afwezigheid door klachten Corona
Wij vragen de ouder(s)/verzorger(s) de afwezigheid van hun kind altijd te melden bij de
verzuimcoördinator. Afwezigheid doorgeven op nummer 033-4753694 of mailen naar
verzuim@vmbotriviumcollege.nl:
-

Afwezigheid door klachten Corona (je volgt online les)
Afwezigheid door quarantaine (je volgt online les)
Afwezigheid door klachten Corona en je bent niet in staat de online les te volgen (je afwezigheid
wordt omgezet in een KC, zodat we kunnen nagaan of je 24 uur klachten vrij bent bij terugkomst.

Codes voor verzuim in magister
Afkorting
CO
KC
AV

betekenis
Corona Online1
Klachten Corona
Afwezig voorlopig

actie
je volgt de online (theorie)les.
je bent niet in staat de lessen (fysiek en/of online) te volgen.
je bent absent gemeld, de verzuimcoördinator checkt en
noteert de reden van absentie.

Heb je geen klachten en/of ben je niet in quarantaine? Dan verwachten we je op school. Ook als door
afwezigheid van een docent er meerdere tussenuren in je rooster staan.
1

De praktijklessen worden niet online gegeven. Je wordt bij deze lessen niet online verwacht, dit heeft dus geen
gevolgen voor je verzuimmelding. Zorg dat je altijd checkt of er huiswerk genoteerd staat voor deze
praktijklessen.

