Informatiebulletin nr. 2
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
donderdag 19 maart 2020
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week hebben we gebruikt om het lesgeven op afstand vorm
te geven. Een grote klus voor iedereen waar we met veel energie
aan begonnen zijn. Natuurlijk is er nog een heleboel te doen en
te ontdekken. Er zijn veel mooie dingen ontstaan en het is
bijzonder te merken hoe enthousiast heel veel leerlingen zijn en
de lessen die al klaar staan oppakken. Helemaal top in deze
moeilijke tijden, complimenten voor iedereen.
Laat ons weten als er knelpunten zijn, zodat wij weer actie
kunnen ondernemen. Hou vol en veel succes, namens het hele
team van het Veurs Lyceum; we doen ons best en we blijven
doorgaan!
basisbeginselen van Google Classroom voor leerlingen
We hebben een instructiefilmpje gemaakt voor de leerlingen over de basisbeginselen van
Google Classroom. Hierin worden de eerste eenvoudige functies van de Classroom
uitgelegd, waardoor je snel inzicht krijgt over het hoe en wat van de Classroom. Ook leuk
voor ouder(s)/verzorger(s) om eens te bekijken. Zie filmpje: Hoe werkt Google Classroom?
e-mailmeldingen over de Classroom
Iedere keer als er iets door de docent in de Classroom aangepast wordt ontvang je als
leerling een email. We kunnen ons voorstellen dat je hierdoor overladen wordt door e-mails
en dat je daardoor minder alert wordt op e-mails die belangrijk zijn. Via deze link zie je hoe
je deze functie uit kunt zetten: Klik hier voor de uitleg
naamgeving van de klas in Google Classroom
Alle klassen zijn aangemaakt in Google Classroom, maar er is wel verschil in naamgeving
van de klassen ontstaan. Als je in in je Classroom kijkt dan zul je wel zien dat vele klassen
verschillende namen hebben. Dit weekend gaan we dit aanpassen. Dit heeft geen enkele
invloed op de inhoud en werking van Google Classroom. Je kan nog steeds al je vakken
zien, alleen de naam is misschien veranderd.
Het wordt: klas (stamgroep/subgroep) - vak, vb: 4M geschiedenis > wordt > 4mgsv6-gsv
mis je informatie?
We hebben eerder deze week een eerste Informatiebulletin aan je verstuurd. Lees dit
bulletin nog eens door, zodat je weer even weet hoe en wat. In dit tweede informatiebulletin
delen we ook weer een boel informatie. Lees het goed door, vraag hulp aan je ouders als je
iets niet begrijpt.
Laat het de docent weten als je informatie mist of een vraagt hebt. Lukt dat niet: je mentor
helpt je graag verder. Samen vinden we het antwoord; misschien niet meteen, maar wel zo
snel mogelijk. Zo kan je weer lekker verder met je schoolwerk!
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ben je ziek of is er wat anders tussen 23 maart en 6 april: dit moeten je ouders doen!
Als je ziek bent, vragen we jullie om je door één van je ouders te laten afmelden via het
e-mailadres absent@veurslyceum.nl. Telefonisch is de school niet meer bereikbaar voor
ziekmeldingen.
Let op! Het is absent@veurslyceum.nl ; in de eerste brief aan jullie stond het foute
mailadres. Excuses daarvoor.
We willen graag blijven weten hoe het met je gaat, vandaar dat we bijvoorbeeld ook willen
blijven weten of je ziek bent. Zijn er bijzonderheden die we moeten weten? Zorg dan dat jij of
je ouders de mentor goed informeert. We helpen je graag, ook al zien we je niet in het
schoolgebouw. We blijven betrokken bij je!
welke lessen bieden we niet meer aan
In deze bijzondere periode zijn er een aantal lessen die we niet meer aanbieden. We
hebben ze al eerder genoemd, alleen was de lijst toen niet helemaal compleet.
- talentstroom science, sport en kunst&media
- geen vak-swt en flexuren
- geen hwk-uur (klas 1 en 2)
hoe kan ik zien of een docent ziek is?
Het kan natuurlijk voorkomen dat er in de aankomende periode een docent ziek is. Elke dag
krijg je een email met daarin de docenten die die dag afwezig zijn. Je kan dan tijdens de les
van deze docent wél lekker doorwerken volgens de werkwijzer in Google Classroom. Het is
die dag alleen even niet mogelijk je vraag te stellen aan je docent.
examenleerlingen
Gisteren hebben onze eindexamenleerlingen een speciale exameneditie van het
Informatiebulletin ontvangen. Zij mogen vanaf maandag -onder aangepaste
omstandigheden- hun schoolexamens komen maken op school. Uiteraard wensen we hen
alle succes met de voorbereiding!
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