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Beste leerling van de Marke en ouder(s)/verzorger(s),
Een dikke week geleden liep je nog op school rond en zat je in de pauze nog gezellig met je vrienden.
Nu zit je alweer 1,5 week thuis en volg je les achter je computer. Dat is wennen en niet alleen voor
jou en je ouders, maar ook voor de docenten. Sommige lessen gaan nog wat moeizaam, andere
lessen gaan al helemaal top. Daarnaast moet iedereen overal allerlei verschillende vragen nadenken.
Waar in huis zet je je laptop neer? Hoe zorg je ervoor dat de kat niet over je toetsenbord loopt?
Omdat jij en je ouders de afgelopen dagen overspoeld zijn met mail geven wij nu een samenvatting
van alles wat wij hebben afgesproken en nog wat nieuwe informatie.
Ervaringen van de afgelopen dagen
• Er waren technische opstart-problemen. ItsLearning was soms irritant langzaam, Teams
werkte nog niet overal even goed.
• Werken met Teams is leuk, maar je moet wel een paar dingen door hebben . Zet je
microfoon en camera uit, gebruik oortjes en typ eerst in de chatfunctie als je wat wil zeggen.
• Veruit het grootste deel van de leerlingen houdt zich aan het rooster; de meeste zijn ‘digitaal
actief’ tijdens de les die op dat moment op het rooster staat. Maar nog niet alle leerlingen.
• Leerlingen, ouders en docenten zijn over het algemeen positief, ondanks technische
problemen en hier en daar onduidelijkheid.
Schoolmail bekijken
Vergeet niet om je schoolmail twee maal per dag te bekijken. Hierop ontvang je heel veel belangrijke
informatie.
Instructie
In de bijlage bij dit bericht zit nogmaals de instructie hoe je moet inloggen in Office 365 en hoe je de
online leeromgeving Teams for Education op start.
Toetsen klas 1 en 2
We merken dat er nog een beetje onduidelijkheid is over de toetsen. De toetsen die gegeven worden
maak je zo goed mogelijk. Ze zijn bedoeld om jezelf en de docent te laten zien of je de stof beheerst
of nog niet. Je krijgt er soms een cijfer voor en soms ook niet. Het resultaat (het cijfer) telt NIET mee
voor het rapport. Wij noemen dit formatief toetsen.
PTA toetsen
Leerling van klas 3, wij zijn je nog niet vergeten, al leek dit misschien wel even zo. Voor klas 3 en 4
doen wij onze uiterste best om alle toetsen die er nog gemaakt moeten worden op een alternatieve
wijze te laten maken. Als je dus nu een toets van je docent krijgt, zeg dan niet “dat hoeft niet” maar
maak het alvast. Dat scheelt later weer.
Online lesgeven
Online lesgeven betekent niet dat alle lessen via videobellen gaan plaatsvinden. Dat hangt af van het
programma dat docenten klaar zetten in SomToday. Dat is leidend voor jou. Kijk dus eerst in
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SomToday! Wellicht verwijst de docent in SomToday naar It’s learning. Soms doet It’s learning het
helaas niet. Dit komt omdat het nu heel erg druk is. Probeer het dan later nog eens.
De docent zet duidelijk in SomToday wat de bedoeling is dat lesuur: werken aan opdrachten, (eerst)
klassikale uitleg via Teams, of dat hij of zij beschikbaar is voor vragen via de chatfunctie van Teams.
Wanneer de docent van jou verwacht dat je aanwezig bent via Teams dan behoor je er ook te zijn.
Ben je niet aanwezig dan wordt jouw afwezigheid geregistreerd. Als je er vaak niet bent wordt er
contact opgenomen met je ouders.
Normaal lesrooster is leidend
We houden het normale lesrooster aan van de klas, lesgroep of cluster.
Het kan natuurlijk zo zijn dat een docent ziek is of niet in staat is om de digitale les te verzorgen en
dat kan in deze bijzondere tijd per dag veranderen. Daarom vragen we ook daar SomToday aan te
houden. Kijk dus naast twee keer per dag in je schoolmail, ook heel vaak in SomToday.
Gewone regels gelden
Achter de computer gelden de normale regels zoals ze ook op school gelden. We gaan met respect
om met docenten en medeleerlingen. Daarnaast denk nogmaals om de volgende regels: Zet je
microfoon en camera uit, gebruik oortjes en typ eerst in de chatfunctie als je wat wil zeggen.
Locatie Zuid even open
De locatie Zuid is aanstaande maandag van 09:00 tot 11:00 open voor als je nog spullen moet halen.
Kom dan binnen via de bezoekersingang. De leerlingeningang is namelijk gesloten.
Tevreden en jullie?
Al met al zijn wij best tevreden met hoe het gaat. Ja er gaan nog dingen mis, maar wij hebben ook al
heel veel bereikt. Wij zijn dan ook heel blij met jouw inzet. Jullie doen bijna allemaal mee en dat is
geweldig. Het is echt een rare tijd en ik snap dat je je vrienden en vriendinnen ook erg mist.
Misschien mis je zelfs school wel een beetje. Heb je nu zaken waarover je heel erg of juist niet
tevreden bent, wil je dit dan doorgeven aan je mentor? Krijg je bijvoorbeeld heel veel of juist te
weinig werk. Weet je niet hoe zaken werken? Noem maar op. Wij helpen je graag. Met elkaar maken
wij het beste van deze situatie.
Aankomende weken
Wij hebben een heel helder doel, wij gaan ervoor zorgen dat dit schooljaar een succes wordt! We
gaan dan ook voor 100% deelname aan de lesstof. Zet jij ook je beste beentje voor?
Met vriendelijke groet,

Maaike Morsink
Directeur – De Marke
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