Afstandsonderwijs vanwege corona?
Zo handelen wij op het Driestar College.
INFORMATIE VOOR LEERLINGEN EN OUDERS

Corona-gerelateerde klachten?*

Ouderavonden

- Laat je testen door de GGD
- Blijf thuis tot uitslag bekend is
- Volg de lessen online

We willen het aantal fysieke bijeenkomsten
beperkt houden. Ouderavonden zijn de
komende maanden voornamelijk online of
telefonisch. Je ouders worden hierover
steeds per brief geïnformeerd.

* Wanneer een huisgenoot koorts heeft blijf je ook thuis.

Coronagerelateerd thuis

Gedeeltelijke lockdown

Gehele lockdown

De les wordt op school gegeven,
maar ook online beschikbaar gesteld.
Als je niet naar school mag, volg je de
les online. Als een docent afwezig is,
wordt de les zo mogelijk online
gegeven. Leerlingen die op school
zijn, volgen de online les in het lokaal,
daar is een surveillant aanwezig.

Je klas wordt verdeeld in groepen,
zogenaamde segmenten. De directie
bepaalt wanneer welk segment op
school wordt verwacht en wie de
les online volgt. Dit kun je zien in
Zermelo.

De lessen worden door docenten
online gegeven. Leerlingen volgen de
lessen online, op afstand. Bij
praktijkvakken krijg je vooral
theorielessen of zal er tijdens de
onlineles een opdracht gegeven
worden waar je aan gaat werken.

Docenten geven de lessen op school
en streamen (een deel van) de les. Van
de leerlingen komt een aantal
klassensegmenten naar school;
anderen volgen de les online, op
afstand.

Mentoraat en zorg

Zermelo en SOM

De mentor houdt regelmatig contact met je:
- door te bellen
- middels online contactmomenten via Teams of BBB

Kijk altijd in Zermelo voor je rooster, dat is leidend!

Lukt het thuis niet of ben je eenzaam? Neem gerust contact
op met je mentor of een vertrouwenspersoon van school.

SOM wordt gebruikt voor het noteren van huiswerk en verzuimregistratie. In SOM staat een link of een vermelding van de online les
en de digitale leeromgevingen.
Voor online lessen gebruiken we Microsoft Teams of BBB (Big
Blue Button, via Moodle). Opdrachten staan in SOM, Moodle of
Learnbeat.

Online lessen
Een onlineles is een digitaal contactmoment tussen docent
en leerlingen. Je docent geeft live instructie en je kunt via
camera of chat vragen stellen. Dit kan een hele les zijn, of een
deel van de les. Aan het begin staat je camera aan, zodat je
zichtbaar aanwezig bent, daarna mag hij uit. De docent kan je
vragen om op andere momenten in de les je webcam aan te
zetten.

Aanwezigheid
Online aanwezigheid is verplicht als je niet op school kunt
zijn. Als je ongeoorloofd verzuimt, wordt er contact gelegd
met je ouders en zo nodig met de leerplichtambtenaar.
Ben je te ziek om de online lessen te volgen? Dan kunnen je
ouders dat melden via het ouderportaal.

Je volgt de les op een werkplek (bureau of tafel) en bent
fatsoenlijk gekleed.

Kijk voor meer info op

www.driestarcollege.nl/corona

