
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouder/verzorger en leerling, 

Vanaf morgen starten we met onderwijs op afstand. We maken hiervoor gebruik van Teams, een 
applicatie van Sharepoint. Iedere leerling heeft daar toegang toe. In deze brief leest u meer 
informatie. 
 
Het gebruik van Teams 
De Teams dragen de naam van Class-, gevolgd door de opleiding, leerjaar en de naam van het 
vak. Alle docenten zorgen er voor dat er in de Magisteragenda een directe link komt te staan. Door 
de toegang tot het Team kan de leerling vanuit thuis de instructie van de docent volgen. Gegeven 
de beperktheid van digitaal lesgeven in vergelijking met fysiek onderwijs, bestaan de digitale 
lessen met name uit kennisoverdracht en instructie over het maken van oefeningen. De docent 
geeft zelf aan hoe eventuele vragen door leerlingen gesteld kunnen worden. Dringend verzoek is 
wel dat de leerling zich niet uitschrijft uit een team, want op dat moment kan hij/zij niet meer bij 
het materiaal dat de docent beschikbaar heeft gesteld. Helaas kunnen we deze optie niet 
wegnemen voor leerlingen. 
 
Instructie  
Een instructie voor het installeren en gebruiken van Teams leest u in de bijlage. Heeft een leerling 
hierna nog vragen? Dan kan hij/zij contact opnemen met de mentor.  
 
Wachtwoord 
Als leerlingen niet kunnen inloggen in hun Office-omgeving, omdat zij hun wachtwoord niet meer 
weten, kunnen ze allereerst hun WiFi-wachtwoord proberen dat zij op school gebruiken. Dit is 
namelijk hetzelfde. Mochten ze er dan nog niet in kunnen, dan moet het wachtwoord gereset 
worden. Dit kan uitsluitend door te mailen naar de heer Van Haperen in Magister. Een nieuw 
wachtwoord wordt dan via Magister opgestuurd.  
 
Lesrooster 
Leerlingen volgen vanaf morgen een eigen rooster. Ze werken aan de vakken met het 
studiemateriaal dat ze op Magister vinden. Bij de vakken waar verwezen wordt naar Teams loggen 
ze op de reguliere roostertijd in via de aangegeven link en volgen ze de instructie van de docent. 
Wij verzoeken u als ouder er zo veel mogelijk op toe te zien dat de leerlingen vanuit thuis hun 
lessen volgen, hun schoolwerk maken en dat ze geen misbruik maken van de digitale media. 
Omdat het leren nu thuis plaatsvindt, is het goed om te bekijken welke ruimte in uw huis hier het 
meest geschikt voor is. Het advies aan de leerlingen is om bij een pauze of tussenuur naar een 
andere plek in huis te gaan. 
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Privacy 
Uiteraard garanderen we de privacy. We raden de leerlingen aan direct ook zelf de camera en 
microfoon uit te zetten. In de instructie staat hoe dat moet. We doen daarnaast een beroep op de 
leerlingen om de fatsoensnormen te handhaven. Digitaal pesten tolereren we niet. Mocht daar 
sprake van zijn, dan zullen we daar hard tegen optreden.  
 
Deze aanpak is ook voor ons nieuw 
We hebben nog geen ervaring opgedaan met deze digitale vorm van onderwijs. Door het 
coronavirus zien we ons genoodzaakt om versneld deze vorm in te voeren. Dat zal niet zonder 
beginnersfouten zijn. Vanaf morgen gaan docenten met deze methode zo goed mogelijk aan de 
slag. We evalueren voortdurend. We verzoeken om jullie begrip wanneer nog niet alles feilloos 
verloopt. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we samen, docenten, ouders en leerlingen, deze 
bijzondere tijd op deze manier kunnen doorlopen.  
 
Heeft u vragen? 
Dan kunt u terecht bij de manager onderwijs.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
  
Monique van Roosmalen 
rector 
 


