Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 18 november 2021

Betreft: Coronamaatregelen

Beste ouders/leerlingen,
Het oplopend aantal besmettingen dwingt ons er helaas toe het afstandsonderwijs weer op te pakken.
We doen dit om leerlingen die met corona besmet raken en thuis in quarantaine moeten blijven, de
mogelijkheid te geven de lessen te blijven volgen. En daarnaast om docenten met corona op afstand
les te kunnen laten geven.
Afgelopen jaar hebben we in snel tempo ons online onderwijs ingericht en zo goed mogelijk onderwijs
op afstand gegeven. Dit nu opnieuw te moeten doen vraagt nogmaals om flexibiliteit van onze
leerlingen, van onze medewerkers, maar zeker ook weer van u als ouders/verzorgers.
De lessen blijven gegeven worden via het reguliere lesrooster. Alle leerlingen en medewerkers die
geen corona of klachten hebben, komen ook gewoon naar school. De leerlingen die vanwege corona
thuis moeten blijven, zien op Magister de code QT en het icoontje van een camera, dit staat voor
quarantaine thuis en zij kunnen via Microsoft Teams de lessen volgen. Tijdens alle lessen hebben de
leerlingen die online de lessen volgen de mogelijkheid om via Teams contact te hebben met de
docent. Als leerlingen technische problemen hebben bij het online volgen van de lessen is daarvoor
een speciale ICT-ondersteuning op de website van het Vellesan College te vinden;
https://vellesancollege.nl/icthulp/
Is uw kind te ziek en niet in staat de lessen te volgen, dan wordt hij/zij net als altijd door u ziek gemeld
en dit wordt ook zo vermeld in Magister.
Wanneer er in een klas of in een lesgroep meerdere leerlingen positief getest zijn op covid-19 is er
altijd overleg tussen de schoolleiding en GGD. Op basis van dit overleg kan besloten worden om de
hele klas of lesgroep in quarantaine te laten gaan of de leerlingen die niet volledig gevaccineerd zijn of
de laatste zes maanden geen door de GGD geconstateerde coronabesmetting hebben gehad, in
quarantaine te laten gaan. Vijf dagen na de eerste quarantaine dag kunnen deze leerlingen zich dan
via de GGD laten testen. Bij een negatieve testuitslag mag de leerling weer naar school. Zonder
testuitslag moet de leerling 10 dagen in quarantaine, ook als zij/hij geen klachten heeft.
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Afstandsonderwijs
Alle lessen gaan dus door, de plaats waar de leerling de lessen volgt óf de plaats waar de docent de
lessen geeft, kan wel verschillen. Hiertoe hebben alle docenten voor al hun klassen een klasteam in
MS Teams aangemaakt. Deze wordt gebruikt in alle scenario’s. Tijdens de lessen hebben leerlingen
de mogelijkheid om via MS Teams contact te hebben met de docent. Er zijn drie mogelijke soorten
van afstandsonderwijs:
•

Individuele leerlingen in quarantaine
Voor deze leerlingen, herkenbaar aan de code QT en het icoon van een camera, geldt dat zij
alle lessen op afstand volgen. De docent geeft daarbij de mogelijkheid om via Teams de les te
volgen door de informatie van het beeldscherm te delen of een livestream open te stellen.

•

Volledige klas in quarantaine
Alle lessen gaan door, de docent is in het uur dat hij/zij lesgeeft via Teams in contact met
haar/zijn leerlingen als deze vanuit huis de les moeten volgen.
Afhankelijk van de soort les, geeft een docent de hele les digitaal of zet bijvoorbeeld de
leerlingen na het eerste contact zelfstandig aan het werk. De docent is voor de leerlingen wel
de hele les beschikbaar (bijvoorbeeld via de chatfunctie).
Voor praktijkvakken die online worden gevolgd, kan er een alternatieve opdracht worden
gegeven die thuis uitgevoerd kan worden.

•

Docent in quarantaine
De docent heeft in overleg met de afdelingsleider besproken of het mogelijk is om online les te
verzorgen via Teams. De mogelijkheid om online les te verzorgen is afhankelijk van de
beschikbaarheid van surveillanten (een lesassistent of docent).
Indien er geen surveillant beschikbaar is komt de les te vervallen.
Afhankelijk van de soort les, geeft een docent in quarantaine de hele les digitaal of zet
bijvoorbeeld de leerlingen na het eerste contact zelfstandig aan het werk. De docent is voor
de leerlingen wel de hele les beschikbaar (bijvoorbeeld via de chatfunctie) en de les wordt
gezamenlijk afgerond.
Voor praktijkvakken die online worden gevolgd, kan er een alternatieve opdracht worden
gegeven die thuis uitgevoerd dient te worden.
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Afspraken voor online les (zie bijlage)
• Alle lessen gaan volgens het bestaande lesrooster.
• Elke les wordt door de docent in MS Teams gestart.
• De docent noteert in Magister wie afwezig is.
• In Magister staat in de agenda bij elke les aangegeven wat het huiswerk is én kort wat in die
les wordt gedaan.
We beseffen dat deze werkwijze weer veel zal vragen van ieders aanpassingsvermogen. We denken
echter dat dit de beste manier is om het onderwijs op onze school voor iedere leerling toegankelijk te
houden. Het blijft echter belangrijk dat we ook op school zo min mogelijk besmettingen tellen. Het is
daarom voor leerlingen en medewerkers aan te raden twee keer per week een zelftest afnemen.
Natuurlijk blijft het gebruik van de zelftesten vrijwillig, maar wij vragen iedereen met klem dit advies te
volgen. Want op die manier kunnen we aantal besmettingen op school beperken en dus de
verspreiding van covid-19 minimaliseren. Bij klachten volstaat een zelftest niet. Iemand met klachten
blijft thuis en laat zich testen bij de GGD, beschermd of onbeschermd.
Leerlingen en medewerkers kunnen op school zelftesten afhalen bij de conciërge. Bij een positieve
testuitslag blijft een leerling of medewerker thuis en maakt een afspraak voor reguliere coronatest, bij
de GGD.
We vragen dus wederom om uw begrip en medewerking, maar doen dat in de hoop dat we zo
meewerken om verdere maatregelen vanuit de overheid te voorkomen en de lessen op school
gewoon door te laten gaan.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector
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Online onderwijs
Richtlijnen, regels en afspraken
Teams

•

Online lessen vinden plaats in MS Teams.
Lessen staan de week ervoor op vrijdag om 15:00 uur
klaar in de agenda van Teams.

•

Moet je aanwezig zijn in Teams dan:
§ Ben je op tijd aanwezig
§ Zit je aan een bureau of tafel
§ Heb je de camera aan en ben je zichtbaar in beeld
§ Heb je de microfoon uit, tenzij de docent een vraag stelt

Magister is leidend
•
•

•

Bekijk altijd in Magister wat er van je verwacht wordt wat
betreft leerdoelen, lesinhoud, huiswerk en planning van de
lesstof
Het huiswerk en de lesplanning staan de week ervoor op
vrijdag 15:00 uur in Magister
Roostertijden zijn contacttijden. Dat betekent dat jij én de
docent tijdens de geroosterde tijden beschikbaar zijn, net
als in een fysieke les.

Let op
•
•

•

Maak huiswerk zoals in Magister staat aangegeven.
Vergeet daarbij ook je leerwerk niet!
Als je een verplichte les hebt in Teams dan wordt
de aan-/afwezigheid bijgehouden.
Als je niet aanwezig bent of je houd je niet aan
de afspraken dan wordt dit genoteerd in Magister
Buiten de geroosterde tijden is de docent niet
altijd beschikbaar, houd daar rekening mee!

Bescherm jezelf én de ander

•

Het is niet toegestaan om foto’s en/of video’s van een
online les te maken zonder toestemming van de docent.

Online pesten is ook pesten en wordt niet getolereerd!

Tips

•
•
•

Als je je camera aanzet kun je een andere achtergrond kiezen
of je achtergrond vervagen
Kijk regelmatig in je e-mail en de chat van Teams
Pauze is pauze! Kijk in de pauze even niet naar een beeldscherm,
maar doe even iets anders. Dat is beter voor jouw gezondheid én je ogen!

Heb je hulp nodig bij het volgen van je online lessen? Vraag je docent, mentor of klasgenoot om
advies, raadpleeg een online bron of maak gebruik van de help-knop linksonder in Teams.
Antwoorden op praktische digitale vragen vind je op mijn.vellesancollege.nl (ICT-hulp)

