Reeshof College | Nieuwsbrief | Week 40 |

1 oktober 2020

NIEUWSBRIEF
| Reeshof College | Week 40 |

Nieuwsbrief week 40
Beste ouders, deze week een nieuwe editie
van de maandelijkse nieuwsbrief. Deze brief
bevat veel belangrijke informatie. De vraag
om alles zorgvuldig door te lezen. Heeft u
vragen, kunt u contact opnemen met de
mentor.

Magister-app voor ouders

Ouderbijdrage
Door Corona is een aantal geplande
activiteiten niet doorgegaan. Het is dan ook
een terecht verzoek of restitutie vanuit de
ouderbijdrage mogelijk is. Nu is het zo dat de
ouderbijdrage van € 45,00 verre van
toereikend is voor de kosten die door school
gemaakt worden voor alles wat
georganiseerd wordt buiten het reguliere
programma om. De ouderbijdrage kan gezien
worden als een tegemoetkoming in de kosten
van de verschillende activiteiten. Met het
annuleren is het dan ook niet zo dat voor de
school alle kosten komen te vervallen. Om
toch zoveel mogelijk tegemoet te komen aan
het verzoek, heb ik besloten om de € 15,00
die in de ouderbijdrage opgenomen is voor
excursies, stages, werkbezoeken e.d. voor het
schooljaar 2020-2021 niet op te nemen. Dit
betekent dat de ouderbijdrage voor 20202021 geen € 45,00 maar € 30,00 wordt.
Mocht u deze al hebben overgemaakt, dan
ontvangt u automatisch €15 teruggestort op
uw rekening.

Tijdens de ouderavonden hebben alle
ouder(s)/verzorger(s) de inloggegevens voor de
Magister app voor ouders ontvangen. Heeft u
deze nog niet ontvangen verzoeken wij u om
contact op te nemen met de mentor. U wordt
verzocht deze app te downloaden.
De app heeft in grote lijnen dezelfde
functionaliteit als die voor de leerlingen. AVGtechnisch is het netter als iedereen met een
eigen account werkt. U heeft met de ouder-app
zicht op het rooster, cijfers, aanwezigheid en
vordering van opdrachten. Daarnaast zullen wij
gebruik maken van het berichtensysteem.
Algemene brieven, zoals de nieuwsbrief, zullen
wij naast de e-mail ook met de Magister-app
versturen.
De functies voor ziekmelden en inschrijven
ouderavonden staan nu uit. We onderzoeken of
we hier in de toekomst gebruik van willen
maken. Ziek- en betermelden gaat nu nog steeds
telefonisch.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de
website van magister:
https://www.magister.nl/leerling-ouder/hoewerkt-magister-app-voor-ouders/
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Maatregelen
Het zal u niet ontgaan zijn dat de overheid de
maatregelen om de verspreiding van het Covid19 virus af te remmen op regionaal en landelijk
niveau verder aanscherpt. U hoort
vanzelfsprekend van ons als deze maatregelen
invloed hebben op de continuïteit van ons
onderwijsprogramma. Het is onze wens de
school zolang mogelijk open te houden en
daarvoor is het belangrijk dat we met elkaar ons
strikt aan de richtlijnen houden. Wij vertrouwen
erop dat ook u hierover regelmatig met uw zoon
of dochter in gesprek gaat. Ook zijn de
stagedagen voor leerjaar 1 en 2 vooralsnog
afgelast. Op de website kunt u alle informatie
terugvinden over de maatregelen op het Reeshof
College omtrent Covid19. https://www.reeshofcollege.nl/corona/

Ventilatie
Om ervoor te zorgen dat er voldoende wordt
geventileerd staan de gehele dag alle ramen en
deuren in ons gebouw open. Nu het buiten wat
frisser gaat worden is het niet onverstandig een
extra trui of vest mee te nemen of in je kluisje te
doen. Dus ondanks dat het buiten kouder en
natter wordt, blijven (voorlopig) alle deuren en
ramen open.

Beslisboom
Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een
beslisboom ontwikkeld voor ouders van
kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet
onderwijs, studenten in het MBO en hoger
onderwijs, werkende jongeren en volwassenen,
die mogelijk coronaklachten hebben.
Ouders kunnen dit schema (zie volgende pagina)
gebruiken om te bepalen of een kind met coronagerelateerde klachten wel of niet naar school kan
komen. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK
in samenwerking met AJN Jeugdartsen
Nederland en het RIVM. Het document wordt
regelmatig aangepast naar aanleiding van
nieuwe/vernieuwde regelgeving.
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Online lessen en gedragsregels
Sinds de start van dit schooljaar (2020-2021)
zijn de scholen volledig open. Dagelijks is voor
iedereen te merken hoe prettig en goed het is om
het onderwijs weer in een -bijna- normale
setting te kunnen verzorgen en meemaken.
Tegelijkertijd is het zo dat het coronavirus nog
steeds een grote en soms verstorende invloed
heeft op het onderwijsproces. Dat gebeurt
bijvoorbeeld wanneer een leerling positief getest
wordt: hij of zij dient dan langere tijd thuis in
quarantaine te blijven en dat geldt ook voor de
medeleerlingen met wie er intensief contact is
geweest. Om ook in deze situatie1 het onderwijs
door te kunnen laten gaan, willen we de lessen
online gaan verzorgen. We doen dat via de
videoverbinding van Microsoft Teams.
Leerlingen zullen via een duidelijke instructie
worden uitgenodigd om via Microsoft Teams aan
de les deel te nemen. De leerling is zelf
verantwoordelijk voor het volgen van de onlinelessen thuis. Vanaf volgende week maken we een
start met het streamen van de lessen. Alle lessen
waarin theorie (instructie) een wezenlijk
onderdeel is van de les(sen) worden gestreamd.
De leerling heeft deze instructie onder normale
omstandigheden nodig om aan zijn/haar
opdrachten te kunnen werken.
Het is belangrijk om vooraf een aantal spelregels
op te stellen waar het gaat om deze digitale vorm
van onderwijs. Hierdoor kunnen we de online
lessen goed laten verlopen en borgen we dat de
privacyregels voor iedereen gehandhaafd
blijven. Om die reden zijn er gedragsregels
opgesteld.
Het gaat om de volgende regels, afspraken en
aanwijzingen:
1. De leerling zit op tijd klaar voor de
digitale les. De docent start de les op via
MS Teams. De leerling zorgt ervoor dat
hij/zij deelneemt. Het is verstandig om
vooraf te testen of de camera, microfoon
en luidspreker werken. De leerling zou

We proberen dus de lessen online te verzorgen als
een leerling (of een docent) voor langere tijd (=
minimaal 5 dagen) niet op school kan komen.
1
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ook gebruik kunnen maken van een
koptelefoon met microfoon (headset).
Als een leerling deelneemt aan een
online les is het aan de docent om te
besluiten of de leerling zijn/ haar camera
aanzet. De docent besluit ook wanneer
de leerling de les weer kan verlaten.
2. De beelden en geluiden in de omgeving
van de thuiszittende leerling worden
uitgezonden en kunnen gehoord worden
door andere leerlingen in de klas. Het is
daarom in het kader van de privacy van
belang dat huisgenoten of bezoekers
weten dat de thuiszittende leerling een
digitale les gaat volgen en dat alles
uitgezonden wordt. Het is een goed idee
om de camera, bijvoorbeeld op de
eettafel te zetten, gericht op bijvoorbeeld
een muur (de camera is dus niet gericht
op de woonkamer waar het hele gezin
samen zit).
3. De digitale les is gewoon onderwijs.
Hierbij is het belangrijk dat de leerling
tijdens de les zo min mogelijk wordt
afgeleid. Het kan daarom verstandig zijn
om een apart rustig plekje te kiezen,
bijvoorbeeld in een slaapkamer, om de
online les te laten volgen. De leerling
volgt de les, ouders en andere
huisgenoten houden zich niet met de les
bezig.
4. De inloggegevens om online lessen te
kunnen volgen zijn geheim en alleen
bestemd voor de leerling. Het is ook niet
de bedoeling om de link of het
programma waarmee kan worden
ingelogd in de digitale les te delen met
andere mensen, vriendjes of familie. De
link of programma is dus vertrouwelijk
en strikt persoonlijk. De school heeft
het auteursrecht op de lessen. Wij vragen
ouders/ verzorgers deze regel met
zoon/dochter te bespreken en er op te
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letten dat de leerling zich aan deze
afspraak houdt.
5. Het volgen van de online les is alleen
voor de leerlingen. Tijdens de gewone
lessen op school zitten ouders of
vriendjes uit andere klassen ook niet
achter in het leslokaal. Dit betekent ook
dat leerlingen (of anderen) de les niet
opnemen of foto’s maken van de les. Dat
zou tijdens de gewone lessen op school
ook niet zomaar gebeuren.
6. Om tijdens de les te voorkomen dat
iedereen door elkaar gaat praten, zet de
leerling standaard de microfoon uit
(mute, er staat een kruisje of streepje
door het tekentje van de microfoon). De
docent kan op afstand de microfoon uitof aanzetten. De leerlingen praten niet
door elkaar tijdens de les, de docent is
aan het woord en bepaalt wie het woord
krijgt om iets te zeggen.
Met deze spelregels werken we samen aan het zo
goed mogelijk voortzetten van het onderwijs,
ook als leerlingen of docenten onverhoopt thuis
komen te zitten.

Gymlessen en regen
We hebben allemaal gemerkt dat de herfst
begonnen is. Dat betekent dat het natter en
kouder wordt. Binnenkort gaan de gymlessen
daarom aan het binnenprogramma beginnen.
Tot die tijd passen wij ons programma aan het
weer aan. Regent of waait het te hard? Dan
zoeken wij een alternatief voor de buitenles.
Worden wij tijdens de les verrast? Dan zullen wij
op locatie schuilen.
Wij zullen de lessen echter niet aflassen vanwege
herfst en bijbehorende buitjes. Natuurlijk mag u
hier wat van vinden en/of hier vragen over
stellen. Wij vragen u dit wel vooraf en zelf bij de
betreffende docent te doen.

MBO infoavonden leerjaar 3
Waarschijnlijk hebben alle
ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit
het derde leerjaar 12, 13 en 14 oktober in hun
agenda genoteerd. Op deze avonden verzorgen
verschillende MBO instellingen uit de omgeving
namelijk online voorlichtingen over de
opleidingen die zij aanbieden. De leerlingen uit
leerjaar 3 hebben de opdracht gekregen
tenminste twee voorlichtingen bij te wonen.
Inmiddels hebben alle leerlingen zich
ingeschreven voor deze Infoavonden. In de loop
van volgende week ontvangen de leerlingen een
e-mail vanuit Eduskoel met daarin hun rooster
voor deze avonden. Hierin staat precies waar en
hoe laat ingelogd moet worden om aan de
voorlichtingen deel te kunnen nemen. Wij
vragen u om samen met de leerling voor 12
oktober te controleren of het rooster
beschikbaar is en de link werkt, zodat eventuele
problemen op tijd kunnen worden verholpen.
Wanneer leerlingen niet meer weten welk emailadres zij hebben gebruikt voor hun
Eduskoel account, dan kan deze worden
opgevraagd bij de mentor. Ook zullen de
mentoren met hun klas een handleiding delen
over het inloggen op hun school mail.
Mocht u nog vragen of problemen hebben kunt u
tot maandag 12 oktober 12.00 uur contact
opnemen met Mevrouw Domen op het volgende
e-mailadres: jdomen@reeshofcollege.nl

