
 

 

Hoofddorp, 18 september 2020 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij een beschrijving voor het streamen van de lessen als je wegens Covid19 thuis moet 

blijven en wel in staat bent om de lessen op afstand te volgen. We hebben gemerkt dat er 

onduidelijkheden zijn over het volgen van lessen op afstand bij jullie en bij jullie ouders, 

vandaar hierbij een beschrijving van het streamen van lessen en wat hiervoor nodig is. 

De les starten en beëindigen 

1. Jouw lessen kun je vinden in de agenda van Teams. 

2. Start de les door op ‘deelnemen’ te klikken. Wees in elk geval op tijd. 

3. Je kunt in ieder geval meeluisteren met de les, bij sommige lessen kun je ook 

meekijken. 

4. Stop de les door op ‘verlaten’ te klikken. 

Tijdens de les 

 Je kunt tijdens de les vragen stellen via de chat of later via Magister. 

 De docent geeft het aan als je de les mag verlaten, bijvoorbeeld als de uitleg voorbij 

is en je zelfstandig aan de slag kan. 

Magister 

Het vertrekpunt voor het huiswerk is magister van daaruit kun je doorverwezen worden door 

de docent naar Teams, Peppels, One Note etc. 

Toetsen 

Je kunt als je in quarantaine zit in principe direct als je op school komt de toetsen maken 

aangezien de lessen worden gestreamd. Mocht je hierbij toch een probleem ervaren dan kun 

je mailen met jouw teamleider. 

Tenslotte 

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de les te volgen. Bij praktijkvakken en/of practica 

geeft de docent vooraf aan dat bepaalde lessen niet worden gestreamd . Dat kan via de 

studiewijzer of een bericht vooraf. Met ICT-vragen kun je terecht bij ict@kajmunk.nl. Andere 

vragen of opmerkingen mag je mailen naar jouw teamleider. 

 

Met vriendelijke groet, 

Irma Brunt, teamleider 4,5 havo 

Roland van der Kaaij, teamleider 1,2,3,4 mavo 

Carl Kooijman, teamleider 1,2,3 havo/technasium 

Irene Prins, teamleider 4,5,6 vwo 

Arend Roelink, teamleider 1,2,3 vwo 

Jacco van der Weijden, teamleider 1,2,3,4 mavo 
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