Aan ouders, verzorgers en leerlingen

Zaandam, 18 maart 2020

Betreft: digitale ondersteuning van het onderwijs

Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,
Tot en met 6 april zijn de scholen dicht en willen wij dat onze leerlingen de stof enigszins
bijhouden en voor vragen op bepaalde momenten ergens terecht kunnen. Dat kan en
gebeurt al op verschillende manieren. Binnen het Zaanlands Lyceum hebben wij de
volgende uitgangspunten met betrekking tot digitale ondersteuning van het onderwijs
afgesproken:
-

-

Leerlingen houden ritme door het opgegeven programma te volgen.
Leerlingen kunnen vragen stellen over de lesstof. In principe gebeurt dat alleen
tijdens lestijden en volgens het huidige lesrooster. Het is de bedoeling dat één of
meerdere lesmomenten gekozen worden om contact te hebben met de leerlingen. De
wijze waarop wordt per sectie ingevuld.
Het normale rooster staat in Magister
De digitale ondersteuning is eenvoudig en efficiënt.

Mogelijkheden
De meest voor de hand liggende keuze is het werken met Microsoft Teams. Veel secties
werken hier al mee en alle leerlingen kunnen met hun leerlingnummer en wachtwoord voor
Magister inloggen. Met Teams kunnen lesgroepen aangemaakt worden, waarbij gebruik
gemaakt kan worden van chatsessies of videoconferenties, In bijlage 1 treft u een korte
handleiding aan.
Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden waar leerlingen terecht kunnen met hun vragen.
Alle secties zullen communiceren via Magister welke vorm van digitale ondersteuning zij
bieden. Via de berichtenservice kunnen ook de studiewijzers naar de leerlingen gemaild
worden of in de agenda van Magister worden gezet.
Wij adviseren u dan ook de berichtenservice van Magister goed in de gaten te houden.

Ondersteuning
Wanneer leerlingen tegen digitale problemen aanlopen, kunnen ze in eerste instantie terecht
bij een klasgenoot. Mochten de problemen aanhouden, dan melden ze dit bij hun vakdocent
via berichten in Magister. De vakdocent zal verder actie ondernemen.
Schoolexamens
Gisteren is bekend geworden dat de schoolexamens door gaan. Wij zullen de
examenleerlingen zo snel mogelijk informeren over de invulling van het SE.
Uitstel verkiezing oudergeleding MR
Vorige week is een deel van de stemformulieren voor de oudergeleding van de MR aan de
leerlingen uitgedeeld via de mentoren, maar niet elke mentor heeft zijn klas gezien, voordat
de school dicht ging. De verkiezingscommissie heeft in overleg met de directie besloten de
uiterste inleverdatum op te schorten. We zullen afwachten tot er weer twee gewone
lesweken zijn. De eerste om de rest van de formulieren in uit te delen, de tweede om de
ingevulde formulieren weer in te leveren bij de receptie. We weten nu nog niet wanneer dat
is, maar we gaan ervan uit dat de verkiezing in ieder geval ruim voor het eind van het
schooljaar op de voorgenomen manier af te handelen is.
Wij blijven de formulieren gebruiken die nu onder de mentoren verspreid zijn (en deels al
onder de leerlingen). Heeft u het stemformulier al via uw zoon of dochter ontvangen, bewaart
u dat dan. Als duidelijk is wanneer wij de rest van de formulieren kunnen uitdelen, zullen wij
ook de nieuwe uiterste inleverdatum per mail aan alle ouders doorgeven.

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groet,

drs. M. van Dijk
Rector

Bijlage 1: Inloggen in Microsoft Teams
Microsoft Teams zit standaard in ons Office-365-pakket. Het pakket staat klaar voor zowel
leerlingen als docenten, bereikbaar via http://365.vozaanstad.nl (invoeren in de )
Hoe kom je in Teams?
1. Ga naar 365.vozaanstad.nl
2. Log in met leerlingnummer@vozaanstad.nl en jouw magisterwachtwoord.
3. Kies voor Teams. Er wordt gevraagd naar app-downloaden of webbrowser. Kies hierbij
voor app-downloaden. Dit duurt ongeveer een minuut, maar daarna staat Teams op je
bureaublad en kan je het benaderen zoals je ook Word of PowerPoint opent. Vervolgens zie
je al jouw Teams in beeld.
4. Kies rechtsboven voor "lid worden of team aanmaken".

Voor een instructiefilmpje kunt naar onderstaande link gaan.
Leerling versie: https://lnkd.in/gP_CT6x

