Aan de ouders en leerlingen van het Marcanti College

Datum 18 maart 2020

Betreft Online lesomgeving

Beste leerling,
Van je vakdocenten heb je al veel lesmateriaal toegestuurd gekregen via verschillende wegen.
Toch willen wij het makkelijker maken door op vaste momenten via Classroom te gaan werken.
In de bijlage vind je de instructie hoe je dit kunt doen. Jouw vakdocent geeft eventueel aan
welke andere instructiemomenten er nog zullen zijn.
Er is een digitaal lesrooster gemaakt, dit rooster kun je inzien via Magister. Elke dag volg je
digitaal lessen van alle theorie vakken, een wisselend aantal uren per vak per week. Op deze
tijden sta je digitaal in contact met de betreffende vakdocent. De vakdocent geeft aan of het
om een instructie-uur gaat of een huiswerkuur. We verwachten van je dat je je huiswerk af
hebt voor het huiswerkuur.
Tijdens de vaste Classroom momenten noteert de vakdocent je aanwezigheid in Magister.
Meld je aan het begin van de les dus even aan via de groepsreactie met je naam. Je mentor
zal je absentie bespreken in de mentor-contact-momenten.
Op dit moment wordt Magister landelijk veel gebruikt, waardoor het systeem soms overbelast
is. Blijf het proberen, want wij kunnen vanuit school hier niets aan doen.
Elke week gaat je mentor op een vast aangegeven moment contact met je opnemen om te
horen hoe het met je gaat en hoe de leervorderingen verlopen. Eventuele algemene vragen
kun je dan stellen. Ook is het centrale email-adres bereikbaar:
corona@marcanti.espritscholen.nl
Laat je mentor weten of je een device nodig hebt of andere benodigdheden om van huis uit te
kunnen werken.
LET OP: In het rooster niet naar lokaal kijken, jullie werken vanuit huis. De school is in ieder
geval gesloten tot 6 april. We wensen jullie veel succes en houd je mail en de website in de
gaten.
Steven Tan, directeur
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