Onderwijs op afstand op Het Drachtster Lyceum
Soms moet je thuis blijven omdat je bij een risicogroep
hoort, in quarantaine moet of corona gerelateerde klachten
hebt en wacht op een uitslag van de test. Uiteraard wil je
dan graag bij blijven met je schoolwerk. Zoals je weet is het
dan mogelijk dat je de lessen digitaal kan blijven volgen.
Om dit allemaal mogelijk te maken zetten we even voor jou
de puntjes op de i over hoe wij dit onderwijs op afstand
vormgeven.

Online lessen en online contactmomenten
De online lessen zijn via Google Meet
De online lessen zijn verplicht, tenzij je te ziek bent om deel te
nemen,
Wanneer je afwezig bent bij een verplichte les dan wordt dit
genoteerd in Magister.
Tijdens de periode dat je thuis zit, maak je ook je proefwerken
en schriftelijke overhoringen. Alleen je vakdocent kan je hier
vrijstelling voor geven. Deze regels voor het afnemen van de
toetsen op afstand zijn te vinden op schoolbord.info onder het
kopje documenten DL - leerlingen (onderbouw) handleiding
toetsen in classroom

Regels bij de online lessen
Om een zo prettig en veilig mogelijk klimaat te creëren zit je
alleen in een ruimte, zonder broertjes, zusjes of ouders. Voor je
klasgenoten is het namelijk prettig om te weten dat wanneer je
iets vertelt of vraagt in de klas, dat er niet iemand buiten de
klas meekijkt of meeluistert. De docent bereidt de les voor en
wij verwachten van jou dat jij je ook voorbereidt op je les. Dit
doen we uit respect voor elkaar.
Waaruit bestaat die voorbereiding?
Je hebt je huiswerk gemaakt voor die les.
Je zit bij een tafel, met je schoolspullen voor je, in een zo rustig
mogelijke omgeving. Wanneer deze combinatie niet lukt dan
zit je bij voorkeur in een rustige omgeving.
Je maakt gebruik van je chromebook en niet van je mobiel.
Je hebt je camera aan, je gezicht is zichtbaar en je hebt je eigen
microfoon uit staan. Tenzij je gevraagd wordt om te
antwoorden.

Gebruik oortjes of een koptelefoon; hierdoor is er minder echo..
We verwachten een actieve en serieuze houding van je. We zien
je graag opletten, notities maken en vragen stellen. De vragen
kun je stellen via de chat of aan je klasgenoot. Deze stelt de
vraag dan aan de docent.
Je logt in bij de les via het chromebook van een
medeklasgenoot.
Je hebt van te voren geregeld met welke klasgenoot je wilt
inloggen. Mocht deze klasgenoot ook afwezig zijn dan regel je
iemand anders.

Zelfstandig werken aan je schoolwerk
Je huiswerk vind je in je Magister-agenda.
Je huiswerk is een weektaak of een lestaak.
Al het materiaal is beschikbaar; je hebt je boeken, werkboeken
en digitale leermiddelen.
Controle van huiswerk kan plaatsvinden door middel van
opdrachten, verslagen of in andere door de docent aangegeven
vormen.
Wanneer je vragen hebt over de stof dan stel je deze uiteraard
eerst aan je lesgevende docent of aan een klasgenoot. Dat kan
soms met behulp van Google Docs ( zie hieronder). Kom je er
nog niet uit dan kan je het eventueel thuis vragen aan een
familielid. Probeer zoveel mogelijk zelfstandig of met een
klasgenoot met je huiswerk bezig te zijn.

Hoe en waar kan ik schoolwerk vinden?

Magister is je agenda
Met Magister heb je altijd zicht op de laatste informatie. Je bekijkt zo je
lesrooster, je behaalde cijfers, of je je huiswerk wel hebt ingeleverd en of je
afwezig was bij een digitale les. Het is jouw digitale bron voor je lesstof en je
huiswerk. Je kunt Magister openen op je chromebook of mobiel. Inloggen
doe je met je schoolaccount.

Google Classroom voor je lesmateriaal
Classroom is een tool in de Google Apps for Education waarmee docenten
snel opdrachten kunnen opstellen en organiseren, efficiënt feedback
kunnen geven en gemakkelijk kunnen communiceren met hun lesgroepen.
Jij kan met Classroom je schoolwerk organiseren in Google Drive,
opdrachten maken en inleveren en rechtstreeks communiceren met je
docenten en klasgenoten. Je moet via een schoolaccount inloggen om deel
te kunnen nemen aan een classroom.

Google Meet voor online lessen en vragen stellen
Met Google Meet kan jouw docent eenvoudig een videovergadering houden
met heel veel leerlingen tegelijk. Om deel te nemen aan een
videovergadering heb je een webbrowser nodig en een laptop met camera
en microfoon. Je moet via een schoolaccount inloggen om deel te kunnen
nemen aan een Google Meet.

Learnbeat voor het oefenen van bepaalde vakken
Learnbeat is een digitale leeromgeving waarin jij op je eigen niveau aan
opgaven en theorie kunt werken. Docenten hebben daarbij direct inzicht in
hoe jij het doet.

