Zó doen wij dat op De Breul: kwaliteitskaart online lessen
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Doel
In dit document wordt omschreven wat De Breul van leerlingen verwacht nu we op
afstandsonderwijs moeten verzorgen. Als leerling weet je dan waar je aan toe bent.
Kaders
Overzichtelijk en eenduidig
Omdat we op afstand werken, is het moeilijker om direct te sturen op het leerproces. Met
docenten is daarom afgesproken dat zij duidelijk in Magister het huiswerk noteren en daar
ook aangeven wat er in de online les op de planning staat.
Van leerlingen verwachten we het volgende:
•
•
•

•
•

•

Je leest en beantwoordt je Magistermail een paar keer per week
Je leest ook de Breulberichten en updates van De Breul rondom Corona
Je checkt je rooster dagelijks en kijkt bij iedere les wat er bij het huiswerk staat. Heb
je een (diagnostische) toets, moet je iets inleveren, wordt er verwacht dat je
zelfstandig werkt of is er een online les in Teams?
Het opgegeven huiswerk maak je en als je vragen over de stof hebt, dan laat je je
docent dat weten (bijv. bij de volgende online les).
Bij online lessen in Teams word je altijd verwacht. Kun je er vanwege ziekte of een
andere goede reden niet bij zijn, meld je dan ziek bij de receptie en laat dit aan je
docent weten.
Bij afwezigheid/ ziekte wordt er verwacht dat je je werk (de stof, de uitleg, de
opdrachten) inhaalt. Neem hierover zelf contact op met je docent.

•

•
•

•

Bij online lessen heb je je camera aan staan bij centrale momenten als het begin van
de les, een instructie etc. ook als je wat gevraagd wordt, doe je je camera aan. Doe
je je camera niet aan, dan kan de docent je absent melden voor de les.
Je microfoon staat in principe uit, tenzij de docent je om een reactie vraagt. De chat
in het team gebruik je voor vragen of antwoorden.
Lever opdrachten volgens planning in op Magister of Magister.me als de docent
hiermee werkt. Soms heeft de docent aangegeven dat het inleveren gebeurt.
Wanneer je dit niet lukt, bericht je hierover tijdig je docent.
Zaken als het muten van de docent en/of mede-leerlingen, het toevoegen van
buitenstaanders, etc. is niet toegestaan.

Realistisch en haalbaar
We kunnen niet dezelfde inzet van leerlingen en docenten verwachten in deze tijd. Hierbij
zal rekening gehouden worden met de thuissituatie. Daarom het volgende:
1. Er wordt geprobeerd de leerstof aan te bieden in kleinere porties dan normaal. Als
leerling geef je het bij je docent aan als het te snel gaat of de stof in kleinere stappen
moet worden aangeboden.
1. Per les kan er van een leerling verwacht worden dat er 50 minuten gewerkt wordt,
dit is exclusief het huiswerk.
2. Actieve deelname aan online lessen wordt bijgehouden. Dit kan straks meewegen bij
het bespreken van de overgang.
3. Mochten er omstandigheden zijn waardoor je niet goed aan je schoolwerk toe komt
(ICT, ziekte, thuissituatie) dan neem je contact op met je coach.
NB. Er is ook een kwaliteitskaart voor de docenten waarbij duidelijk omschreven wordt wat
er van de docent verwacht wordt (denk aan huiswerk duidelijk aangeven in Magister,
aangeven wanneer er een online lessen is etc)

