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Voor leerlingen – 26 maart 2020 

 

Beste leerlingen, 
 
Sinds 16 maart zijn verschillende berichten verstuurd over het leren op afstand. Hieronder de 
belangrijkste informatie op een rijtje:  
 
Rooster en organisatie 

 In Magister staat het bestaande lesrooster. 

 Elk lesuur duurt 30 minuten. 

 De lessen vinden plaats tussen 9.00 en 13.00 uur.   

 Voor ieder lesuur wordt werk opgegeven voor minimaal 30 minuten en maximaal 60 
minuten. Leerlingen zijn dus niet alleen tijdens de online lestijd met school bezig.  

 
Begeleiding en vakken 

 De docenten zijn beschikbaar tijdens de aangegeven lessen. Leerlingen kunnen op die 
moment digitaal vragen stellen. Docenten bieden op verschillende manieren instructie aan 
tijdens deze lesmomenten.  

 Vakdocenten krijgen per les in beeld of de leerling het meedoet met de lesinhoud.  Meedoen 
met de lessen is niet vrijblijvend. Soms is het niet haalbaar om op het geplande moment mee 
te doen met de les. Je werkt dan op een ander moment aan dat vak. Als er geen contact 
tussen de leerling en de vakdocent is geweest op een lesdag, dan probeert de docent 
hierover contact met jou en/of je ouders op te nemen.  

 Als je problemen ondervindt bij het leren op afstand, dan neem je contact op met de mentor. 
Die overlegt dan met jou om te kijken wat haalbaar is.  

 
Platforms 
We werken met verschillende platforms (klik op de link voor de URL) waarop we lesinhoud plaatsen 
en waar docenten en leerlingen contact hebben.  

 Magister: is voor het wat: (huis)werk en planning; Info over: wat doe je in de 30 minuten les, 
wat verwachten we daarvoor of daarna van je en welk platform gebruikt de docent. 
In Magister noteert de docent de lesinhoud. Dit gebeurt een aantal lessen vooruit. Voor elke 
les wordt er werk opgegeven voor minimaal 30 minuten en maximaal 60 minuten per les. 

 Itslearning: is voor het hoe: communicatie, opdrachten, verdere begeleiding.  
De lesinhoud die kort op Magister staat, wordt hier verder toegelicht. Ook benodigde 
opdrachten, instructie en andere bestanden worden hierop geplaatst. Via de chatfunctie en 
videoconferentie hebben docenten en leerlingen gemakkelijk contact met elkaar.  

 Microsoft Teams: Via dit medium kan online lesgegeven worden. Ook kan via dit medium 
chat- en videocontact plaatsvinden. Inloggen doe je met je KO e-mailadres en 
schoolwachtwoord.  

 
Daarnaast maken docenten soms gebruik van andere applicaties, zoals Kahoot, Socrative, Nearpod of 
Zoom. Dit zullen zij duidelijk aangeven in Magister.  
 
 
 
  

https://o2groningen.magister.net/
https://reitdiep.itslearning.com/
https://teams.office.com/
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Voor leerlingen – 26 maart 2020 

 

Voortgang en toetsing 

 De voortgang van het leren kan inzichtelijk gemaakt worden met oefentoetsen of 
diagnostische toetsen (bijvoorbeeld via de toetsfunctionaliteit in Itslearning). We geven op 
dit moment geen toetsen voor een cijfer.  

 Praktische opdrachten (die in de PTO’s en PTA’s  staan) kunnen wel thuis gemaakt worden 
voor een cijfer.  

 We begrijpen dat je benieuwd bent naar jouw cijfers en overgang. Daar kunnen we helaas op 
dit moment nog niets over zeggen. Zodra we daarover meer weten, krijg je deze informatie. 

 
Meer informatie 
Kijk op onderstaande sites voor meer informatie over leren op afstand: 

 Thuis leren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs 

 Handvatten voor gedrag op platforms en sociale media voor leerlingen en leraren 
 

 

https://o2g2.nl/thuisleren.html#Thuis%20leren%20voor%20leerlingen%20in%20het%20voortgezet%20onderwijs
https://o2g2.nl/contentfiles/Document/22/21706.pdf

