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Thuis!
We moeten helaas de deuren van Kaj Munk College de komende tijd sluiten.
Dat betekent natuurlijk niet dat je vrij bent! We gaan er samen voor zorgen
dat je zo min mogelijk achterstanden oploopt en verwachten van jou dat je
thuis met je schoolwerk bezig bent.
Thuiswerken betekent dat er een groter beroep op je zelfstandigheid
wordt gedaan. Docenten zullen je natuurlijk zo goed mogelijk proberen
te helpen.
Het zijn rare tijden…
We hopen elkaar zo snel als mogelijk weer gezond op school te ontmoeten!

Om zelfstandig te kunnen werken, is het van belang dat je
weet wat er van je wordt verwacht in de vorm van leerdoelen
en instructies maar ook dat je weet waar je leermateriaal kunt
vinden.
We blijven de bekende platformen gebruiken: Magister,
Peppels, OneNote en Teams voor de online lessen.
Heb je na het lezen van dit document nog vragen, neem dan
contact op met je mentor.
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1. Magister

De agenda van Magister 6 is de eerste plaats waar
je kijkt wat er voor die dag en die les moet
gebeuren.
Er kan direct werk staan, maar ook verwijzingen
naar Teams, Peppels, de (Magister-)ELO, OneNote,
websites of…
Er staan links naar de online lessen (30 minuten) en
naar het eventuele maatwerk (mentor, extra uitleg,
toetsen enzovoort) in de middag.
Kijk dus altijd eerst in de Magister-agenda!

2. Magister Berichten

Magister -berichten is ook de plaats waar je als
leerling je berichten leest.
Berichten naar je ouders versturen we per e-mail
naar het adres dat in Magister staat.
Check dus je berichten.
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3. PTO’s en PTA’s
In het Programma van Toetsing vind je zowel voor de
onderbouw (PTO) als voor de bovenbouw (PTA) voor elke
periode de leerdoelen en de momenten dat deze getoetst
worden.
Je vindt de PTO/ PTA’s (klik) o.a. op onze website.

4. Jaaragenda
Hoewel de Jaaragenda (klik) aangepast moest worden, vind
je hier nog steeds een duidelijk overzicht van het schooljaar.

5. Rooster

30 minuten rooster:
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00

1e lesuur
2e lesuur
3e lesuur

Tijdens deze periode houden we als basis een 30 minutenrooster aan. Zo is er ’s middags tijd voor maatwerk afspraken,
toetsen, extra uitleg enzovoort. Dit rooster staat in Magister.

10.00-10.30

pauze

10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00

4e lesuur
5e lesuur
6 e lesuur

Eventuele aanpassingen aan het rooster vind je daar ook.
Begin je dag dus altijd met het kijken in de Magister-agenda!

12.00-12.30

pauze

12.30-13.00
13.00-13.30
Maatwerk-afspraken

7 e lesuur
8e lesuur

In principe word je bij elke online les verwacht. Als het anders
is dan wordt dat duidelijk met je afgesproken.

5

6. Online lessen via Microsoft Teams
Docenten geven in de agenda aan wanneer je verwacht wordt
voor een online-les. Je kunt ook uitgenodigd worden op
individuele basis of met een groepje. Daarnaast kun je tijdens
de les gebruik maken van de Chat functie in Teams. Vaak wordt
de input daarvan door de docent meegenomen voor de
volgende les. In de agenda van Magister vind je de links naar
de online lessen.
Teams: een les accepteren en starten
De docent plaatst elke videomeeting als afspraak in de
Magisteragenda, met een link waar je op kunt klikken.
Diezelfde link zie je ook in je Team-agenda staan.
Deelnemen doe je door in de agenda op de meeting/ les te
klikken.

Teams: installeren van de app
Elke leerling van het Kaj Munk college heeft de mogelijkheid
om Office 365 te installeren op vijf devices/apparaten. In dit
pakket zit ook Microsoft Teams.
Voor je mobiel download je de Microsoft Teams App. Meld je
dan aan met je schoolaccount.
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7. ICT Ondersteuning
Nu het onderwijs volledig digitaal gaat verlopen, loop je
ongetwijfeld tegen (digitale) problemen aan. Hieronder vind je
een aantal tips om tot een oplossing te komen.
•

Het snelst werkt het om iemand in je omgeving te
vragen; je broer, je moeder, een handige klasgenoot…

•

Veel programma’s hebben een HELP-functie

•

Veel tips kun je als filmpjes op YouTube vinden

•

Laptop
Heb je een laptop van de Rent Company dan heb je de
gegevens om hulp te vragen. Eventueel is er een
noodlaptop op school als dat niet (snel-) lukt.

•

ICT-helpdesk
Kom je er nog niet uit dan kun je een mail met je vraag
sturen naar ict@kajmunk.nl
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8. Zorg goed voor jezelf!
Blijf fit!
Je werkt waarschijnlijk veel op je computer. Zorg voor een
goede houding en loop af en toe een rondje, ruim de
vaatwasser eens uit of doe met een klasgenoot een paar
Squats!

Een goede werkhouding:
•
•
•
•
•
•

Je zit rechtop en je onderrug wordt ondersteund
Je benen maken een hoek van 90 graden
Voeten recht op de grond of op een verhoging
Je boven- en onderarmen maken een hoek van 90
graden
Onderarmen hebben steun op het bureau zonder je
schouders op te tillen
Handen in een rechte lijn met je armen
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9. Andere hulp nodig?
Als je het allemaal lastig vindt en er zelf niet goed uit komt….
Bespreek het thuis en/of zeg het meteen tegen je mentor.
Hoe eerder hoe beter!
Je mentor kan je vast wat tips geven.
Soms kan een beetje hulp je zo weer op gang helpen!
Zo nodig kan de mentor een beroep doen op de LeerlingOndersteuning op school of contact opnemen met de
Coördinator leerling ondersteuning.

Je kunt ook bellen met de Kindertelefoon (klik)
Meer info:
Leven en werken met het Coronavirus (klik)
Nieuwe manieren van vieren/ wat gaat wel (klik)
En in de Haarlemmermeer kun je terecht bij:
Meerwaarde (klik)
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