
Kaders en uitgangspunten Corona rooster en werkwijze vanaf 30 maart 2020 nu tot en met 3 april 

( we wachten de mededeling van de regering op dinsdag 31 maart af) 

 
 Leerling Ouders/verzorgers 
Rooster 3 lesuren per ochtend: 

1. 08.45 – 09.30 
2. 09.30 – 10.15 
3. 10.30 – 11.15 
4. 11.15 – 12.00 
5. 12.30 – 13.15 (bij hoge uitzondering) 

 
’s Middags: 
13.00 uur tot 14.30 uur online actief voor het stellen van 
individuele vragen en eventuele mentorzaken die buiten 
het mentoruur behandeld moeten worden. Er zijn twee 
lesgroepen die eenmaal een 5e uur hebben in het Corona 
rooster. 
 
Leerlingen uit de onderbouw ontvangen rooster via mail 
en vinden het rooster terug in de Teams agenda. 
Leerlingen uit de bovenbouw (3T en 4T) krijgen een 
algemeen rooster en vinden hun rooster op leerling niveau 
in Teams agenda.  
In Magister staat op dit moment het Corona rooster tot en 
met 3 april.  

Zien het Corona rooster van hun kind 
vanaf maandag 30 maart in Magister 
staan. Dit loopt nu tot en met 3 april. 
 
Indien een leerling te ziek is om les te 
volgen, meldt een ouder/verzorger het 
kind ziek zoals gebruikelijk. Het kind 
wordt in Magister ‘ziek’ ingevoerd en is 
geoorloofd absent. Elke absentie 
zonder melding van ouders is 
ongeoorloofd. 

Planning Ontvangt elke maandag ochtend om 08.00 uur de 
weektaak voor alle vakken onder het kopje ‘Bestanden’ 
van de betreffende Teams op het kanaal ‘Algemeen’.  
 
Leerlingen uit de bovenbouw zitten per vak per studie in 
een Team. Zij zitten binnen het Team in het Algemene 
kanaal en het kanaal met de naam van de lesgroep waar 
de leerling in zit. Het Algemene kanaal wordt gebruikt voor 
het uitzetten van weektaken en opdrachten. Hier worden 
ook opdrachten ingeleverd. Het kanaal met de naam van 
de lesgroep wordt gebruikt voor het maken van de Teams 
agenda. Deze namen komen overeen met de Magister 
namen en het Magister rooster. 

Hebben inzicht in de weektaken en 
opdrachten via het Team account van 
het kind. Weektaken worden alleen in 
Algemene kanalen van Teams 
verspreid. 

  



 Leerling Ouders/verzorgers 
Gedrag / 
Online 
etiquette 

Tijdens lesuren: 
- Camera uit en microfoon op dempen, tenzij 

docent anders vraagt. 
- Schriftelijke communicatie, zoals vraag en 

antwoord op een chatbericht, vindt uitsluitend 
plaats in correct Nederlands. 

 
Buiten lesuren: 

- Benadert docenten in een privé chat volgens 
bovenstaande gedragsverwachting.  

- (Beeld) bellen kan plaatsvinden wanneer een 
docent dit n.a.v. de privé chat nodig acht en vindt 
dus alleen plaats vanuit de docent. 

- Benadert docenten individueel alleen tussen 
08.45 uur (indien les gebonden) en 14.30 uur 
(voor individuele vragen). 

Zien er – indien mogelijk – op toe dat 
het kind de gedragsverwachtingen, 
online etiquette en de aanwezigheid 
vanuit het Corona rooster naleeft.  
 
Zijn beschikbaar voor telefonisch 
contact met de mentor van het kind. 

Controle Is online volgens Corona rooster. 
 
Maakt de weektaak af. 
 
Komt deadlines van opdrachten na.  

Controleren de aanwezigheid van het 
kind volgens Corona rooster in 
Magister. 

 


