Infoblad online lessen klas 1 t/m 3
Aanpassingen vanaf 4
januari 2021
De aanpassingen vanaf 4
januari worden in dit infoblad
toegelicht. Je mentor heeft dit
blad voor de vakantie ook met
jou besproken.
Aanpassingen vanaf 4 januari
 Afspraken voor leerlingen
 Huiswerk/opdrachten
inleveren
 Absentiecontrole
 Zorg en begeleiding
 Helpdesk ICT
 Nieuw rooster
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Absentiecontrole
Vanaf 4 januari is aanwezigheid bij alle videolessen verplicht.
Docenten voeren aan- en afwezigheid in Somtoday. De
meldkamer zal bij afwezigheid contact met u opnemen. Ziek/herstelmeldingen zijn dus ook weer noodzakelijk. Dit kan via:
meldkamerpenta@dr.nassaucollege.nl
Huiswerk/opdrachten inleveren
Inleveren van huiswerk/opdrachten doen we in MS Teams in de
volgende stappen:
Stap 1: Klik bij je klas op ‘Algemeen’.
Stap 2: Klik op ‘Opdrachten’.
Stap 3: Zoek de opdracht op die je wil inleveren, klik daar op.
Stap 4: Hier kun je je inleverwerk uploaden.

Organiseer je agenda goed:
De leerlingen krijgen van al hun docenten weer online uitnodigingen voor de lessen via MS Teams.
Dit zal gebeuren voor 12 uur op donderdag 16-12.
De Leerlingen moeten deze uitnodigingen accepteren zodat deze in hun agenda van MS Teams
komt te staan.
De eerder gemaakte uitnodigingen/afspraken voor de lokalen moeten handmatig verwijderd
worden uit de agenda zodat leerlingen meer overzicht hebben.(Dit systeem van inloggen in de
lokalen werkt niet op dit moment omdat docenten ook dikwijls vanuit huis de online lessen zullen
geven. Dit doe je op donderdag 17-12 samen met de mentor. Klik hier voor het filmpje met uitleg.
Als het goed is klopt het rooster in Zermelo met het rooster in de MS Teams agenda nadat alle
uitnodigingen van de docente zijn geaccepteerd.

Zorg en begeleiding
Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning vanuit school, anders dan de mentor, is onze
zorgcoördinator (mw. Fredriks) beschikbaar. Zij is bereikbaar op maandag en donderdag tussen
09:30 – 10:30 via telefoonnummer: 061234567. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken.

Helpdesk ICT
Problemen met Teams of een laptop? Wij helpen je graag! Neemt contact op via email:
BLE@dr.nassaucollege.nl of telefonisch 0592 333 182.

Rooster/Lessen
Vanaf 4 januari gaan wij werken volgens een nieuw rooster. Dit rooster zal ook zichtbaar
worden in Zermelo. De leerlingen zullen door hun docenten via MS Teams worden
uitgenodigd voor de lessen, leerlingen accepteren de uitnodigingen die ze van al hun
docenten en mentor krijgen.
Zo is in de agenda van MS teams precies te zien welke videolessen er ingepland staan.
Deelname aan de videolessen kan door op de afspraak te klikken en te kiezen voor
deelnemen.
Voor de periode van 4 januari tot 15 januari geldt dat alle lessen online gegeven zullen
worden volgens rooster. Dus ook de LO lessen, de D&P lessen en de Kunst en Cultuur lessen
zullen online door gaan.






Afspraken voor leerlingen:
Ik ben voorbereid op de les en zorg dat ik op tijd aanwezig ben in de videoles, met
mijn camera aan.
Ik wacht op mijn beurt in de les en stel eventueel een vraag in de chat tijdens een
videoles.
Ik zorg er samen met mijn klasgenoten en de docent voor dat de videoles goed zal
verlopen
Ik maak mijn huiswerk/opdrachten die zijn opgegeven in de
studieplanners/Somtoday.

Het is in verband met de privacyregelgeving niet toegestaan om opnames te maken van
de videolessen. Wij willen u vragen om samen met ons ervoor te zorgen dat leerlingen
zich aan de bovenstaande afspraken houden. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat
het onderwijs op afstand succesvol is en blijft zolang dit nodig is.

