FAQ Leerlingen
Vraag

Antwoord

Waarom moet je altijd een opgeladen
laptop en oortjes bij je hebben?

Op een dag kan er gewisseld worden van
een fysieke les naar een online les. Het is
belangrijk dat je altijd oortjes en een
opgeladen laptop bij je hebt.
RIVM: Bij verkoudheidsklachten (zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij
hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of
bij plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping).
RIVM: Als je elk jaar hooikoorts hebt of
chronisch verkouden bent dan herken je de
klachten. Je mag dan gewoon naar school.
Twijfel je of zijn de klachten anders dan je
gewend bent, dan blijf je thuis tot de
(nieuwe) klachten voorbij zijn.
Alle leerlingen pauzeren buiten.

Bij welke klachten moet je thuisblijven?

Ik heb langdurig verkoudheidsklachten/
hooikoorts. Moet ik dan thuisblijven?

Waar moet ik pauzeren?
Wat als de buitentemperatuur gaat dalen
en alle ramen en deuren openstaan?

Wat gebeurt er als een docent afwezig is?

Wat gebeurt er als ik ziek ben?

Iedereen is op de hoogte van het feit dat
de ramen open moeten blijven. Je bent dan
ook zelf verantwoordelijk voor het dragen
van gepaste kleding of neemt vanuit thuis
een dekentje mee. Jassen in de lokalen
zijn in dezen toegestaan.
Is de docent niet ziek, maar heeft hij/zij wel
lichte klachten waardoor de docent thuis
moet blijven dan wordt de les online
gegeven. Dit is zichtbaar bij het huiswerk in
Magister.
De leerlingen zitten in het lokaal en volgen
de les in het lokaal. Indien mogelijk is er
een SBY’er in het lokaal.
Als een docent hiertoe niet in staat is, dan
werken de leerlingen zelfstandig aan de
planner. Het leren gaat altijd door.
Ziek is ziek, net als voor coronatijd. Mocht
je niet naar school kunnen komen i.v.m.
lichte klachten of quarantaine dan zijn er
twee opties:
1. We werken met planners, je kan
zelfstandig aan de slag.
2. Je vraagt een klasgenoot, via
teams, in te loggen om mee te
kunnen luisteren naar de docent.
Via de chatfunctie kan je klasgenoot

Wat gebeurt er als een specifieke klas in
quarantaine moet?
Mag ik in de pauze naar mijn kluisje of
toilet?
Ik heb op het leerplein last van het geluid
doordat alle lokaaldeuren open staan. Wat
nu?

vragen namens jou stellen aan de
docent.
3. Je kan via een klasgenoot ook vragen
of de docent jou uitnodigt in Teams.
De lessen zullen dan digitaal verzorgd
worden via Microsoft Teams.
Ja, dat mag. Ga wel alleen, zodat we
voorkomen dat er groepjes leerlingen
binnen zijn.
Je neemt altijd een koptelefoon of oortjes
mee naar school omdat er ook online
lessen kunnen zijn. Gebruik deze middelen
als je op het leerplein aan het werk bent.

