Informatiebulletin nr. 3
leerlingen en ouders over
onderwijs-op-afstand
dinsdag 24 maart 2020
Beste leerling, beste ouders,
Alweer het derde bericht in deze gekke tijden. We vinden het ongelooflijk knap hoe jullie -en
ook onze docenten- aan de slag zijn met het onderwijs op afstand. Het vraagt ook van jullie
creativiteit, soms geduld en wennen aan de nieuwe dingen. Hou vol, we zijn hard bezig het
elke dag een beetje beter te doen op basis van de berichten die we krijgen. Wees je bewust
dat niet alle dingen die we doen en/of inzetten meteen werken of perfect zijn. Dat hoort bij
deze nieuwe situatie!
Hieronder informeren we jullie weer een beetje verder. Lees vandaag nog eens bericht 1 en
bericht 2 door: er staan handige instructiefilmpjes (bijvoorbeeld hoe je de meldingen kan
uitzetten in je mail over Google Classroom) in en dingen die we af hebben gesproken.
Zorg goed voor jezelf in deze tijd, wees voorzichtig, lief en aardig voor de mensen om je
heen! We missen jullie in het gebouw: een school hoort niet zonder kinderen te zijn!
Maak gebruik van de lessen, stel je vragen en doe mee als er digitaal les wordt gegeven;
een goede manier om én verder te kunnen leren én ook met je klasgenoten te zijn. Samen
maken we er het beste van!
Hartelijke groet namens alle collega’s,
Charlotte van Thiel-Tuininga
rector Veurs Lyceum
huiswerk via magister voor alle klassen
In magister wordt het huiswerk vermeld: oftewel het lesmateriaal voor die bepaalde les. Kijk
dus ook in magister, naast dat je volgens de werkwijzer in Google Classroom werkt.
beschikbaarheid docenten voor les, uitleg en vragen
Hieronder vragen we jullie aandacht voor het volgende:
-

-

-

docenten zijn beschikbaar voor vragen tijdens hun lesmomenten (de vakles van jouw
klas), dus volgens het lesrooster dat je kan zien in magister. Gebruik die momenten
dus ook voor je vragen die je hebt
de schooldag duurt van 09.00 - 15.30 uur: buiten deze tijden zijn de docenten niet
bereikbaar voor vragen die meteen beantwoord moeten worden. Sommige docenten
hebben eigen afspraken gemaakt met een klas, dat is uiteraard prima.Houd je aan
die afspraak. Is er geen bijzondere afspraak met een docent houd je dan aan de
tijden van 09.00 - 15.30 uur.
Elke ochtend ontvangen jullie een email met daarin de afwezigen van die dag. Deze
docent is die dag dus niet beschikbaar tijdens de vakles voor vragen. Het uur
verdwijnt niet uit Magister, omdat je anders al het huiswerk kwijt zou zijn.

Nu kunnen we ons best voorstellen dat je soms ook een snelle vraag wil stellen over
een vak. Daarvoor gaan we jullie iets heel gaafs aanbieden: lees over de Monkee-app!
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monkee-app voor al je vragen buiten de vakles om
Onderwijs op afstand is voor iedereen even wennen.
Gelukkig loopt het al heel goed, maar we blijven proberen
dit te verbeteren. Zo merkten we dat enkele leerlingen
buiten de lessen aan de slag zijn en dan weleens met
vragen zitten. Om je hierbij te helpen komen we met de
volgende oplossing de monkee-app. Dit is om je extra te
ondersteunen met al je vragen.
Vandaag krijgen jullie via je schoolmail een PIN code waarmee je kunt inloggen op deze
app. De korte instructies staan hieronder.
De monkee-app kun je gebruiken om vragen te stellen over je vakken. De app zal je dan
helpen om een antwoord te vinden. Achter de app zitten allemaal ‘monkees’ die jouw vraag
helpen beantwoorden. Dit zijn studenten, docenten die voor jou gaan zoeken naar uitleg en
proberen zo snel mogelijk een antwoord terug te sturen.
Hoe start je de app via je mobiel?
●
●
●

Download via de app- of play store de app.
Vervolgens voer je de pincode in op de app.
Daarna kun je vragen stellen.

Hoe start je de app op een chromebook/laptop?
●
●
●

Ga naar de website: https://chat.monkeeapp.com/
Vul de pincode in.
Daarna kun je vragen stellen.

Is de uitleg hierboven niet voldoende kijk dan dit filmpje.
Openingstijden
De app is bereikbaar van
● maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur en
● zondag van 12:00 tot 17:00 uur beschikbaar.
Buiten de openingstijden kun je gewoon vragen stellen, maar die worden dan de volgende
dag opgepakt.
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