Aan alle leerlingen van de Campus

Betreft Update week 4 onderwijs op afstand
Breda 8 april 2020
Beste leerlingen,
We zijn alweer in week 4 van het onderwijs op afstand aangekomen. De examenleerlingen
zijn deze week weer op school om hun schoolexamens te maken. Of de school ook voor
de niet-examen leerlingen weer snel open gaat, wordt over twee weken duidelijk. Tot aan
de meivakantie gaan we voor jullie door met het onderwijs op afstand. We blijven jullie
met regelmaat op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen. Vandaag hebben
we het volgende te melden:
Voor alle leerlingen (m.u.v. de examenklassen):
Aan- en afwezigheid gaan we weer bijhouden
Vanaf morgen, donderdag 9 april, gaan we de aan- en afwezigheid van de leerlingen weer
bijhouden.
Wanneer word je afwezig gemeld?
 Als je opdrachten niet inlevert op het aangewezen moment;
 Als je niet online deelneemt aan een interactief moment (Google Meets) waarbij
aanwezigheid verplicht is (door docent aangegeven in Magister Agenda);
 Als je je niet meldt, terwijl de docent dit via de Magister Agenda aangegeven had.
Dit betekent dat, als je ziek bent en niet in staat om thuis aan je schoolwerk te werken, je
door je ouders ziek gemeld moet worden. Dit moet voor elke dag dat je ziek bent worden
gedaan.
Als je met rivm-klachten (verkoudheid of verhoging) te maken hebt, maar wel gewoon je
schoolwerk kunt doen, hoeft dit niet gemeld te worden.
Wanneer je regelmatig niet online actief bent en dus afwezig gemeld wordt, dan wordt er
contact met thuis opgenomen. Mocht verbetering daarna uitblijven, dan kan de
leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.
Werken met Google Classroom of Google Meet
Steeds meer docenten maken gebruik van Google Meet om nog beter contact met jullie te
kunnen maken tijdens deze periode. Wanneer een docent Google Meet gebruikt dan
vermeldt hij/zij dit per lesuur in de Magister Agenda. Voor sommige klassen geldt dat er
gebruik wordt gemaakt van Google Classroom om opdrachten in te leveren.

Op de website die we speciaal hiervoor ontworpen hebben vind je alle informatie die je
nodig hebt om hier goed mee te werken.
https://sites.google.com/markenhage.org/onderwijs-op-afstand/leerlingen
Voor het gemak hebben we het document dat je op weg helpt met het werken in Google
Meet als bijlage bijgevoegd.
Informatie over het inleveren van opdrachten in Google Classroom vind je via deze link:
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020285?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl

Let op: We maken geen gebruik van Gmail. Stuur dus geen berichten/opdrachten via
Gmail naar een docent.
Lessen muziek van de heer Rovers
De heer Rovers is voor langere tijd niet in staat zijn lessen te verzorgen, ook niet op
afstand. Vanaf donderdag 9 april zullen zijn muzieklessen voor leerjaar 1 en 2 van
Markenhage komen te vervallen. De voorexamenklassen worden van nieuwe lesstof
voorzien door verschillende studenten; de examenklassen zijn overgenomen door
mevrouw De Looper.
Geen Wi-Fi thuis
Mocht je thuis geen beschikking hebben over een goed functionerend Wi-Fi systeem, laat
ons dit dan weten door je ouders een mail te laten sturen naar info@decampus.nl. Wij
gaan dan voor je op zoek naar een passende oplossing thuis.
Mocht je geen eigen device (laptop, IPad, Chromebook of PC) thuis hebben om je
schoolwerk op te maken, laat je ouders dan ook een mail sturen naar info@decampus.nl.
Wij lenen dan een Chromebook aan je uit.
Voor leerlingen in de voorexamenklassen
(klas 9 Michaël; mavo 3 Markenhage; havo 4, vwo 4, vwo 5 Campus Bovenbouw)
Duidelijkheid over PTA-toetsen, toetsweek 3, Praktische Opdrachten
De minister van onderwijs heeft aangegeven dat hij deze week duidelijkheid zal geven
over hoe in de voorexamenklassen onderdelen van het PTA kunnen worden getoetst of
ingeleverd. Aanstaande vrijdag zullen wij hier in onze berichtgeving naar jullie op
terugkomen.
Voor de leerlingen van de examenklassen:
De laatste ronde Schoolexamens / PTA-toetsen
Maandag zijn we gestart met de laatste ronde aan Schoolexamens en PTA-toetsen. Het is
goed om te merken dat jullie je goed houden aan de gemaakte afspraken! Dank daarvoor.
Wel merken we dat er af en toe nog een leerling in het lokaal zit die met regelmaat zit te
hoesten, snotteren of niezen. Houd je a.u.b. aan de rivm-richtlijnen om bij
verkoudheidsklachten en koorts thuis te blijven. Ook als je veel last hebt van dergelijke
klachten vanwege hooikoorts, vragen we je om thuis te blijven. Voor ons is dit

onderscheid niet te maken. We volgen deze richtlijnen voor de veiligheid van iedereen
(medeleerlingen en medewerkers).
Inhalen gemiste toetsen
Mocht je deze of volgende week één of enkele toetsen missen, dan krijg je kort na de
meivakantie ruim de gelegenheid om de toetsen in te halen. Er zal na de meivakantie
eerst een inhaalronde plaatsvinden en pas daarna vindt de herkansing plaats. Meer
informatie hierover ontvang je volgende week. Blijf dus thuis bij verkoudheidsklachten en
koorts; we zorgen er echt voor dat je in mei de kans krijgt om de gemiste toetsen in te
halen.
Tot zover de berichten voor vandaag. We melden ons in ieder geval aan het einde van de
week weer met informatie voor de voorexamenklassen.
Hartelijke groet,
namens de schoolleiding van de Campus,
Caroline Klein

