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Bereikbaarheid 
Voor onderwijs op afstand is communicatie tussen leerlingen en docenten/mentoren van groot 
belang. Het is daarom noodzakelijk dat leerlingen hun Magistermail regelmatig lezen. Een goede 
richtlijn lijkt twee keer per dag. Diverse mentoren proberen ook telefonisch contact op te nemen 
met hun mentorleerlingen. Check daarom even of alle telefoonnummers juist in Magister staan. 
Ook wordt hard gewerkt met het programma Zoom om ook met video erbij contact te kunnen heb-
ben met leerlingen. 

Aangepaste studiewijzers 
De mappen met thuiswerkwijzers worden vandaag gevuld. Check daarin goed wat je precies voor 
welk vak moet doen. Docenten hebben vele verschillende vormen ontwikkeld. Het hangt ook af van 
de mogelijkheden bij de verschillende vakken. Het ene zal wellicht beter werken dan het andere. 
Geef vooral ook feedback aan docenten wat je goed vindt werken en wat minder.  

Peildatum 
Voor de zekerheid nogmaals: peildatum van pensum 3 is vrijdag 3 april. 

 

Digitaal onderwijs op basis rooster pensum 3 van 23 maart t/m 3 april 

De komende twee weken streven we ernaar dat docenten een deel van de lessen en keuzes, waar-
voor ze in pensum 3 zijn ingeroosterd, digitaal gaan aanbieden (via Zoom). Er komt een aangepast 
rooster dat leerlingen in hun magisteragenda gaan zien. Dat zijn de uren waarop docenten beschik-
baar zijn. 

Op de studiewijzers in magister onder thuiswerkwijzer staat onder het kopje Zoom een instructie 
hoe je Zoom kan installeren en gebruiken. In magister staat er bij huiswerk straks een code die je 
nodig hebt om aan de Zoom les mee te kunnen doen (staat uitgelegd in de instructie). 

Ook voor de keuzes heb je zo’n code nodig. Als het bekend is staan die codes  op de thuiswerkwij-
zer. 

Onder diezelfde thuiswerkwijzer staat per vak uitgelegd wat er van je verwacht wordt de komende 
weken. Daar kan je nu al vast mee aan de slag. Het is goed om je aan een ritme vast te houden. Dus 
gewoon opstaan. En dan in blokken van een uur aan het werk. Tussen die blokken even pauze te 
nemen en dan weer door te gaan net zolang totdat je klaar bent met de planning van je dag. 

We beginnen volgende week maandag om 8.40 uur met een gezamenlijk moment. Je krijgt hier nog 
informatie over. Hou dus goed je magistermail in de gaten, dat is essentieel nu! 

Je mentor heeft misschien al contact met je gehad en anders gaat dat snel gebeuren. Ook zal er 
volgende week een mentorles zijn voor de onderbouw, die is verplicht.  Ook hier krijg je nog meer 
informatie over. 


