Zutphen, 25 maart 2020
Betreft: update informatie aanpassingen onderwijs rondom Coronavirus
Beste leerlingen,
De wereld ziet er anders uit, nu de omgang met het coronavirus zo’n stempel drukt op ons leven; de
hele dag thuis zitten, niet meer naar de sportclub, een boodschapje doen, met je vrienden chillen op
straat. Heel moeilijk om hier een weg in te vinden. Knap om te zien hoe jullie je hier doorheen slaan.
Ik krijg van de collega’s veel positieve verhalen terug over hoe goed jullie het doen; petje af!
Zoals je gemerkt hebt, zijn we op school van start gegaan met het onderwijs op afstand. Al jullie
docenten zijn meteen aan de slag gegaan om het online-leren vorm te geven. Ook het mentoraat is
weer opgepakt. Het doet ons goed dat wij dagelijks veel contact met jullie hebben en te zien dat het
goed met jullie gaat. Samen pakken we het onderwijs weer op.
Om het onderwijs op afstand meer gestroomlijnd te laten verlopen, maken we gebruik van het
programma Teams. Het gebruik van het programma Teams is leidend. Je wordt door docenten en je
mentor uitgenodigd om deel te nemen aan Teams, een onlineprogramma waarin je via beeldbellen
direct contact hebt met je docenten. Per week heb je minimaal een contactmoment met je mentor en
al je vakdocenten. Hiervoor gebruiken we het lesrooster (zie Magister en/of Zermelo). Dit rooster kan
iets aangepast zijn. Jullie docenten spreken met jullie af welke momenten in het rooster gebruikt
worden om via Teams contact te hebben met elkaar. De andere lesmomenten gebruik je om te werken
aan je weektaken/studiewijzers. De weektaken staan in Magister.
Instructie voor leerlingen in Teams:

1. Zorg dat je kunt inloggen in “Office” op de website van het Baudartius College; Je kunt
2.
3.
4.
5.

inloggen met: BD(leerlingnummer)@leerling.baudartius.nl. Je wachtwoord is hetzelfde als
hetgeen je gebruikt om op school op een pc te kunnen inloggen;
Ben je je inloggegevens kwijt, mail dan in Magister naar Hester Weigand;
Zet je camera en het geluid uit zodra de docent hierom vraagt;
Er worden geen opnames gemaakt van de les. Alleen de docent is bevoegd om lessen op
te nemen en in Magister te plaatsen;
Blijf na de les nog even hangen als je de docent 1 op 1 een vraagt wilt stellen of een
afspraak wilt maken.

Afstandsleren/Online-leren is natuurlijk niet vrijblijvend. Wij verwachten dat jullie aanwezig en
beschikbaar zijn tijdens de lessen volgens het rooster. Ben je dat niet, dan zal je als afwezig gemeld
worden.
Via onze mail houden wij jullie op de hoogte van het laatste nieuws., zodat iedereen up-to-date is over
alle nieuwe ontwikkelingen. We realiseren ons dat het ook voor jullie een onzekere tijd is en er veel op
jullie afkomt. Wij proberen jullie dan ook zo goed mogelijk te informeren over alle zaken die met school
te maken hebben. Hebben jullie vragen of opmerkingen over de lessen, neem dan in eerste instantie
contact op met de vakdocent. Lukt dat niet, zoek dan contact met je mentor.
Heel veel succes de komende weken en we vertrouwen op jullie! Jullie kunnen het!
Succes en hou je haaks,
Nadine Kuipers
Rector Baudartius College

