Datum
Betreft

1 april 2020
voortgang tot aan de meivakantie

Beste ouders/verzorgers, beste leerling klas 2,
Gisteren heeft u in het nieuws kunnen horen dat de scholen voorlopig tot aan de meivakantie
gesloten blijven. Het onderwijs zoals normaal wordt gegeven, is daarom niet mogelijk. Met
onderstaande stappen blijven we wel het schoolritme vasthouden.
Belangrijke stappen voor nu zijn:
1. Elke klas heeft minimaal 10 contactmomenten ingeroosterd, waarbij de docent contact
opneemt met de leerlingen uit de klas. Het rooster per klas staat op bijlage 1 onder aan
deze brief. Niet elk vak is ingeroosterd.
2. De lessen starten op vrijdag 3 april a.s.
3. Leerlingen melden volgens aangegeven rooster aan. De instructie hiervoor staat in
bijlage 2 onder aan deze brief.
4. Alle vakken hebben opdrachten doorgegeven aan de leerlingen. Deze worden volgens
planning gemaakt.
5. Indien er vragen zijn of problemen zijn, neemt de leerling contact op met de betreffende
vakdocent en/of de mentor.
6. Als er problemen zijn met het digitaal inloggen, kan de leerling contact opnemen door een
mail te sturen naar:
Leren.bergweg@pontes.nl
Het is voor ons allemaal aanpassen, waarbij het voor een ieder nieuw is en soms niet alles
vlekkeloos verloopt.
Veel gezondheid gewenst komende tijd;
Met vriendelijke groet,
Lyda Vos & Miranda te Boome

Teamleiders locatie Bergweg

Bijlage 1: Inlogmomenten klas 2
Klas 2Ba, mentor GEE
Maandag
Les 2 (GEE, mentor)
Les 3 (SLX, wiskunde)
Dinsdag
Les 2 (GEE, mentor)
Les 3 (LUT, economie)
Woensdag
Les 3 (JON, Nederlands)
Les 5 (SLX, informatica)
Donderdag
Les 1 (RSW, Engels)
Les 6 (GEE, mentor)
Vrijdag
Les 1 (Jan, rekenen)
Les 4 (GEE, biozo)
Klas 2Bb, mentor BUR
Maandag
Les 1 (BUR, mentor)
Les 2 (BUR, mentor)
Dinsdag
Les 2 (GLT, Biozo)
Les 7 (LUT, economie)
Woensdag
Les 3 (JAN, rekenen)
Donderdag
Les 2 (BUR, mentor)
Les 5 (RSW, Engels)
Vrijdag
Les 2 (HMD, nastec)
Les 3 (NUN, wiskunde)
Les 5 (KTP, Nederlands)
Klas 2Bc, mentor RSW
Maandag
Les 2 (RSW, mentor, Engels)
Les 3 (MAR, bv)
Dinsdag
Les 1 (NUN, wiskunde)
Les 7 (SLX, informatica)
Woensdag
Les 3 (GLT, Biozo)
Donderdag
Les 1 (KTP, Nederlands)
Les 3 (RSW, mentor)
Les 5 (LUT, economie)
Vrijdag
Les 3 (KCH, nastec)
Les 5 (JAN, rekenen)

Klas 2Bd, mentor JNR
Maandag
Les 3 (NUN, wiskunde)
Dinsdag
Les 1 (KTP, Nederlands)
Les 5 (GLT, biozo)
Woensdag
Les 4 (BOD, Engels)
Les 5 (JNR, mentor)
Donderdag
Les 2 (KCH, nastec)
Les 4 (LUT, economie)

Vrijdag

Les 6 (JNR, mentor)
Les 2 (JNR, mentor)
Les 4 (NUN, wiskunde)

Klas 2Bm, mentor RGT
Maandag
Les 2 (RGT, mentor)
Dinsdag
Les 1 (KIK, Nederlands)
Les 5 (BOD, Engels)
Woensdag
Les 2 (RGT, mentor)
Les 5 (MLN, informatica)
Donderdag
Les 3 (LUT, economie)
Les 5 (KTK, Duits)
Vrijdag
Les 3 (RGT, wiskunde)
Les 4 (LUT, rekenen)
Les 5 (MPN, nastec)
Klas 2Bo, mentor MPN
Maandag
Les 4 (KIK, Nederlands)
Les 7 (MPN, mentor)
Dinsdag
Les 2 (RGT, wiskunde)
Les 3 (BOD, Engels)
Woensdag
Les 3 (KTP, rekenen)
Les 4 (MPN, nastec)
Donderdag
Les 1 (KIK, Nederlands)
Les 2 (KTK, Duits)
Vrijdag
Les 1 (MLN, informatica)
Les 5 (LUT, economie)

Klas 2Bp, mentor MLN
Maandag
Les 7 (MLN, mentor)
Dinsdag
Les 4 (RGT, wiskunde)
Woensdag
Les 3 (MAR, bv)
Les 5 (BOD, Engels)
Les 6 (MLN, informatica)
Donderdag
Les 1 (LUT, rekenen)
Les 4 (KIK, Nederlands)
Les 6 (LOM, biozo)
Vrijdag
Les 2 (LUT, economie)
Les 3 (MPN, nastec)

Bijlage 2: Instructie

Kijk naar de lessen van het rooster in bijlage 1.
Leg je spullen klaar (zoals boek, schrift, pen, potlood, geo) voor dat je begint aan de les.
In Magister zal elke docent een link plaatsen die je kunt vinden in het tabblad ‘Huiswerk’.
Als je op de link klikt, kun je deelnemen aan de les.
Magister in je browser:
• Ga naar Magister: https://pontessg.magister.net
• Ga naar “Huiswerk” bij het vak en klik op de link die docent daar heeft geplaatst.
• Je krijgt de mogelijkheid om Teams te downloaden of Teams via het web te gebruiken.
Kies voor downloaden zodat je dit maar één keer hoeft te doen.
• Klik op ‘Nu deelnemen’ aan het begin van de lestijd, niet eerder. De docent start
namelijk eerst zelf de les.
• Je kunt nu deelnemen aan de les.
• Vergeet niet om uit te loggen aan het eind van de les, door op het rode vakje met het
witte telefoontje te klikken.
Starten van de les
Als het goed is, heeft de docent de stemmen van de leerlingen gedempt door de microfoon
uit te zetten: je hoort de docent, maar jij kan zelf niet spreken. Als de docent dit niet heeft
gedaan, doe je dit zelf door op het icoontje met de microfoon te klikken.
Nadat de les gestart is, krijg je een aantal opties in beeld:

-

Camera aan- / uitzetten (wil je zelf in beeld of niet?)

-

Microfoon leerlingen aan-/ uitzetten

-

Meer acties:
•

-

Achtergrond vervagen: om je thuisomgeving niet in beeld te brengen

Gesprek weergeven:
Je kunt aan de rechterkant alle chatberichten volgen.

Afspraken die gelden voor de online lessen:
•
•
•

•
•
•
•
•

De docent start de les eerst op, daarna nemen de leerlingen pas deel. Klik dus niet
voor de lestijd begint, al op de link.
Geluid bij leerlingen wordt gedempt door de docent. Als de docent dit niet heeft
gedaan, doe je dit zelf door op het icoontje met de microfoon te klikken.
Het is verboden voor leerlingen om van de online les foto’s, screenshots, stickers,
video’s of andere (geluids-)opnames te nemen. Indien dit gebeurt, volgen er
sancties.
De eerste 10-15 minuten volgt er instructie door de docent.
Aansluitend ga je aan de slag en kun je via de chat vragen stellen.
De chat mag niet worden gebruikt voor zaken die niets met de les/het vak te maken
hebben.
Het is mogelijk dat er aan het einde van de les een afsluiting volgt (afronding les,
uitleggen huiswerk e.d.)
Vergeet niet uit te loggen door op het rode vakje met het witte telefoontje te
klikken.

Technische vragen?
Stuur een mail naar: leren.bergweg@pontes.nl

