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Inleiding
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

We zijn in het nieuwe jaar 2021 weer (gedeeltelijk) gestart met online lessen. We kunnen goed
merken, dat we daarin al ervaring op hebben gedaan, zowel de docenten met het geven van die
lessen, als de leerlingen met het volgen van de lessen.
In de loop van de tijd hebben we veel afspraken hierover op papier gezet. Het leek ons nuttig om die
allemaal bij elkaar te zetten in dit document. Bij deze!
Ons advies is dat jullie dit draaiboek samen goed doorlezen. Als er iets verandert, horen jullie dat van
ons. En als jullie voor ons nog tips en suggesties hebben, of als jullie dingen missen, laat het ons dan
weten, via het secretariaat: directiesecretariaat@dendron.nl.
We wensen jullie heel veel succes bij jullie studie!

Met vriendelijke groet,
mede namens alle docenten,

Zwanetta Por
Rector
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1. Hoe ziet mijn dag eruit?
De online lessen

Je volgt je gebruikelijke rooster in Somtoday. Je krijgt instructie en er is tijd voor zelfstandig werken of
voor vraag en antwoord.
Je zorgt dat je op tijd bent in de les en je blijft in de les zolang als de docent aangeeft dat je aanwezig
moet zijn in Teams. Je zet je camera aan en je geluid uit.
De docent controleert je aanwezigheid.

De fysieke lessen en PTA toetsen

Hieronder vind je in het overzicht welke leerlingen op school verwacht worden voor de lessen.
Voor alle jaarlagen geldt dat het rooster in Somtoday leidend is.
JAARLAAG
LESSEN OP SCHOOL
ONLINE LESSEN
Brugklas
Nee
Ja
Leerjaar 2
Nee
Ja
Leerjaar 3
Nee
Ja
4 vmbo
Ja
Nee
4 havo
Nee
Ja
5 havo
Ja
Nee
4 vwo
Nee
Ja
5 vwo
Nee
Ja
6 vwo
Ja
Nee
In de bovenbouw komen de eindexamenleerlingen voor fysieke lessen en toetsen naar school.
Daarnaast worden ook voor de leerlingen uit de voor-examenklassen de PTA toetsen op school
afgenomen. Via Somtoday en andere mededelingen via je mentor weet je wanneer je voor een toets
moet komen.

Mentor/coach

Je mentor/coach zal vragen stellen of alles duidelijk is, of alles goed gaat met je schoolvoortgang en of
er problemen zijn.

Pauzetijd

Neem ook echt pauze en ga weg achter je scherm. Beweeg wat, loop een blokje om en zorg dat je weer
op tijd in Teams bent.

LO-lessen

Het is heel belangrijk dat je blijft bewegen! Daarom staan er in It’s Learning beweegplannen voor je
klaar. Uit het beweegaanbod moet je dan een keuze maken (de planner wordt elke week vernieuwd).
Uiteraard kun je vragen stellen aan je LO-docent, ook in It’s Learning.

Hulplessen

De hulplessen gaan online door. Je ontvangt hiervan een uitnodiging via MS Teams van de docent
waarvan je les krijgt.

Huiswerkklas

Eindexamenleerlingen kunnen op school gebruik maken van de huiswerkklas. Leerlingen die eerder
hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken worden hierover persoonlijk benaderd.

Studeerlokaal

Het studeerlokaal is voorlopig gesloten.
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Inhaal- en ondersteuningsprogramma Tweede Fase

Aan de organisatie van dit programma wordt gewerkt. Nadere informatie volgt.

2. Werken met Teams

1. Je gaat naar It’s learning. Dat kan via de Dendron website: www.dendron.nl en hier
klikken op It’s learning of via het Dendron dashboard:
https://www.dendrondashboard.online/
2. Je gaat naar het “tegeltje” van het vak dat je volgens het rooster in Somtoday hebt.
3. De docent heeft hier in de planner een link neergezet om direct deel te nemen aan de
online les in teams (Neem deel aan Microsoft Teams Meeting).
Vaak zie je deze link al in het overzicht staan.

4. Meestal kom je direct in de les terecht, soms is de docent er dan nog niet. Soms moet je
in de lobby wachten, dit is afhankelijk van hoe de docent de les heeft ingesteld.
5. Tijdens de deelname aan de les staat je camera aan en je geluid uit.
6. Vragen kun je stellen via de chat of door middel van het opsteken van je handje.
Wanneer je dan de beurt krijgt, zet je tijdelijk je geluid aan. Zorg ervoor dat je je handje
weer omlaag zet zodra je je vraag hebt kunnen stellen.
7. De docent kan zijn scherm met je delen zodat je op een interactieve manier aan de les
kunt deelnemen. Ook kan de docent ervoor kiezen om je in groepjes te laten werken of
om opdrachten te delen.
8. Aan het einde van de les maakt de docent een uitdraai van de aanwezigheid. Zo kan hij
precies zien hoe laat je aanwezig was en hoe laat je de les weer verlaten hebt.

3. Hoe gaat het met de toetsen?
Toetsen voor de onderbouw en niet-PTA toetsen van de bovenbouw
Sommige toetsen gaan online door. Dit hoor je van je vakdocent.

PTA-toetsen

Schoolexamens worden fysiek afgenomen op school, ook voor de leerlingen van de voorexamenklassen. Je wordt tijdig op de hoogte gesteld wat betreft het rooster.
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4. Wat wordt er van mij verwacht onder schooltijd?
Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, verwachten wij ook van je dat je je aan bepaalde regels
houdt. Hieronder zie je de belangrijkste:
•

Ik kom op tijd en voorbereid in de (digitale) les.

•

Ik werk vanuit mijn schoolaccount.

•

Ik heb mijn microfoon uitgeschakeld, tenzij de docent toestemming geeft deze aan te zetten.

•

Ik heb mijn webcam ingeschakeld. De achtergrond mag ik aanpassen.

•

Ik zie er verzorgd uit, zoals ik er ook uit zou zien als ik naar school zou gaan.

•

Als ik na vijf minuten van aanvang van de les niet aanwezig ben, weet ik dat de docent mij als
afwezig noteert.

•

Ik maak mijn huiswerk volgens wat er in Somtoday in de planning staat.

•

Ik lever (indien gewenst door de docent) gemaakte opdrachten in voor de gestelde deadline.

•

Ik doe actief mee met de les.
o
o
o
o

Ik stel vragen.
Ik beantwoord vragen.
Ik neem deel aan de gekozen werkvorm.
Ik ben aanwezig tot de docent aangeeft dat de les afgelopen is.

•

Ik eet en drink niet tijdens de les en ga niet onnodig aan de wandel.

•

Ik zorg dat ik de benodigde spullen voor het betreffende vak heb klaarliggen bij aanvang van de
les.

•

Ik ga respectvol om met mijn klasgenoten en de docent.

•

Ik maak geen beelden / opnames van klasgenoten en docenten.

•

Ik praat niet door klasgenoten en docenten heen.

•

Ik ben alleen aanwezig bij de lessen die in mijn rooster staan.

•

Ik ben tot 16.40 uur beschikbaar voor school.
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5. Communicatie met school
Melden van afwezigheid gedurende online lessen: zoals altijd

Mocht je ziek zijn en ook de lessen op afstand niet kunnen volgen, dan moet je je ziekmelden
volgens de reeds bekende afspraken (je ouders melden je telefonisch ziek vóór 09:00 uur bij de
receptie, 077 - 3970880). Ook als we online zijn is het belangrijk dat we weten of je wel of niet
aanwezig bent. Het kan natuurlijk ook dat je naar de huisarts, de tandarts of de teststraat bent.
Daarom is het belangrijk dat je ouders je telefonisch als afwezig melden als dit nodig is.

Hoe stel je zelf vragen aan school?

Het is niet handig als we de Teams-chat, Somtoday en e-mail door elkaar heen gaan gebruiken.
Daarom staan hieronder een aantal afspraken.

Mentor

Je mentor is je eerste aanspreekpunt. De mentor is bereikbaar op de bij jou bekende manier.

Docent

Voor alles wat met een vak te maken heeft, stel je vragen aan de docent. Doe dat via Teams tijdens
de les. Docenten gaan buiten de lessen om niet alle Teams-chats doorlopen. Vragen die je buiten
deze momenten via Teams stelt, kunnen niet direct beantwoord worden. Als het echt nodig is, stuur
je docent dan een mailtje, of stuur een berichtje via de chat in It’s Learning.
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