Betreft: informatie over online lessen tot de kerstvakantie en afsluiting kalenderjaar

Nijmegen, 15 december 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s) en beste leerlingen,
Deze informatie is bestemd voor alle leerlingen en betreft de komende dagen tot aan de
kerstvakantie.
Zoals jullie weten, werden er gisteravond in de toespraak van de minister-president ook verscherpte
maatregelen voor het onderwijs aangekondigd. Naar aanleiding hiervan nemen we op school een
aantal maatregelen om de komende dagen met elkaar het jaar af te kunnen sluiten en ons voor te
bereiden op het onderwijs na de kerstvakantie.
Omdat we bij ons op school in staat zijn om direct over te stappen op online onderwijs, zullen de
lessen aanstaande woensdag en donderdag dan ook volledig online vanuit thuis te volgen zijn,
volgens het verkorte 30-minutenrooster. Gedurende deze twee dagen kan iedereen wennen aan het
online onderwijs.
De verscherpte maatregelen van de overheid bieden wél ruimte voor examenkandidaten. Zij hebben
dan ook op vrijdagochtend een PTA-opdracht op school van 9:00 uur tot 12:30 uur.
De mentor zal voor klas 1,2 en 3 het kalenderjaar online afsluiten om 9:00 uur. Alle leerlingen
worden verwacht bij deze activiteit aanwezig te zijn.
Meer specifieke informatie over het onderwijs van 4 tot en 18 januari volgt in een brief die
aanstaande donderdag aan het einde van middag verspreid zal worden.
Met vriendelijke groet,

Thomas Klein – locatiedirecteur Mondial College Meeuwse Acker

BIJLAGE

Aangepaste lestijden van het verkorte lesrooster

VERKORT LESROOSTER
2 08.30-09.00
3 09.00-09.30
4 09.30-10.00
PAUZE 10.00-10.15
5 10.15-10.45
6 10.45-11.15
7 11.15-11.45
PAUZE 11.45-12.15
8 12.15-12.45
9 12.45-13.15
Het 1e lesuur is normaliter de
check-in.

Gedragsafspraken online-les
De leerling en docent houden zich aan de gedragsregels om de privacy te waarborgen van de
docent en de leerlingen van de klas. De leerling dient zich altijd te realiseren dat hij/zij deel
uitmaakt van een lessituatie in beslotenheid en alleen bedoeld voor de klas.
Online lessen
Van de leerling wordt verwacht:
•
•
•
•
•
•
•

Hij/zij logt in op elke online-les van het
rooster; online les te volgen via teams;
Heeft de microfoon uit en luistert actief mee;
Zet de microfoon en/of camera aan als de
docent dat wenst;
Verlaat de online les als de docent dat wenst
Werkt in de middag zelfstandig aan de
huiswerkopdrachten.
Maakt geen foto’s of film- en/of
geluidsopnamen van de betreffende les;
Verstoort de les niet (bv door via andere
media contact te zoeken met leerlingen uit de
klas).

Van de docent wordt verwacht:
•
•

•
•
•
•

De docent geeft elke les online;
Heeft in Magister de leerdoelen /leerstof
geplaatst en de verwijzing naar
Magister.me of Teams;
Zet huiswerk in Magister en een
verwijzing naar Magister.me of Teams;
Plaatst in Magister een link voor het
volgen van de les (in teams);
Registreert de aanwezigheid van de
leerling;
Zorgt voor een goede verstaanbaarheid
(headset).

