
Schooljaar 2020-2021 Lessen in Coronatijd 

1. Jij zit thuis maar kunt de 
les volgen en 
schoolwerk doen 
 

Je ouders sturen een bericht naar 

absentie@lyceumelst.nl én naar de 

mentor. 

 

Jij stuurt de mentor een berichtje via 

Teams als je ziek bent. Laat weten 

wanneer je een corona-test hebt. Laat het 

de mentor ook weten wanneer je de 

uitslag binnen hebt. 

 

Kijk op Magister voor de studiewijzers 

van elk vak. Werk thuis zelfstandig verder 

aan de opdrachten. 

 

Heb je een mentorvraag? Stuur de 

mentor een bericht via Teams. 

 

Heb je een vraag aan een docent? Stuur 

de docent een bericht via Teams. 

Extra opties:  
 
Je kunt iemand in de klas jouw ‘buddy’ maken. Deze houdt 
je dagelijks op de hoogte als het gaat om schoolzaken. 
 
Als een docent toestemming geeft, mag je als buddy een 
les streamen via Teams (niet via een andere weg! 
Opnemen is niet toegestaan). Let op: andere leerlingen 
mogen niet in beeld komen (AVG). 
Overleg altijd eerst met de docent! 

  

2. Jij zit thuis maar bent 

ziek en kan geen 

schoolwerk doen 

 

  

Je ouders sturen een bericht naar 

absentie@lyceumelst.nl én naar de 

mentor. 

 

Jij stuurt de mentor een berichtje via 

Teams als je ziek bent. Laat weten 

wanneer je een corona-test hebt. Laat het 

de mentor ook weten wanneer je de 

uitslag binnen hebt. 

Stel docenten via Teams vragen als je ergens vastloopt!  

 

Ben je minder dan 5 dagen thuis? Je zorgt dat je 

zelfstandig het schoolwerk inhaalt als je weer beter bent. 

 

Ben je langer dan 5 dagen thuis? Probeer zoveel mogelijk 

schoolwerk te doen/in te halen. Overleg met de mentor hoe 

je eventuele achterstanden kan wegwerken. 
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3. De docent is thuis en is 

WEL beschikbaar voor 

leerlingen 

 

 

 

 

De docent is volgens het rooster via 

Teams beschikbaar. Je kunt tijdens het 

lesuur dus vragen stellen aan de docent. 

 

Klas 1+2: lesopvang door andere docent 

in lokaal. Je gaat zelfstandig aan het 

werk. De docent geeft aan wat je moet 

doen (dit staat niet in Magister). Jij kan de 

docent vragen stellen via Teams. 

 

Klas 3 en hoger: in Magister staat bij het 

lesuur ‘Teams’. Je bepaalt zelf waar je de 

les volgt. De docent geeft aan wat je 

moet doen. 

Code in Magister: 
 
‘Teams’ → de les gaat door via Teams, de docent is online 
aanwezig 
 
Je kunt werken in de computerruimte, op de vide (niet 
tijdens de pauzes!) en in lokaal 116 (= stilte lokaal). 
 
Zorg dat je regelmatig Teams checkt. De docent kan je 
namelijk een opdracht op Teams zetten of een bericht 
sturen! Tip: installeer Teams ook op je telefoon! 

 
 

 

4. De docent is thuis en 

NIET beschikbaar voor 

leerlingen  

 

De les blijft in Magister staan; er komt bij 
lokaal ‘zelfstudie’ te staan i.p.v. een 
lokaalnummer. Er zal geen les worden 
gegeven.  
 
Je gaat zelfstandig aan het werk. Als je 
vragen hebt dan zullen deze later door de 
docent beantwoord worden.  

Code in Magister: 
 
‘zlfst’ (= zelfstudie) → de docent is niet beschikbaar, je 
werkt zelfstandig verder aan je taken. 
 
Je kunt werken in de computerruimte, op de vide (niet 
tijdens de pauzes!) en in lokaal 116 (= stilte lokaal). 
 

5. Stel: School gaat dicht 

i.v.m. corona 

Er zullen online lessen van 30 minuten 

worden gegeven. Het aangepaste rooster 

kun je in Magister zien. Je volgt thuis de 

online lessen. 

Zorg dat je bij elke online les aanwezig bent + zet de 
camera aan als de docent hier om vraagt. 
 
Maak het schoolwerk en stel de docent via Teams vragen. 

 


