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Beste leerling en beste ouder/verzorger, 

 

Helaas zijn we in de maatschappij op het punt beland dat we nogmaals in lock-down gaan. We 
kunnen de scholen niet langer meer openhouden en vallen daarom terug op het afstandsleren. In dit 
boekje wil ik iedereen op de hoogte stellen van de werkwijze van afstandsleren. 

Hoewel we, in vergelijking met de eerste lock-down nu meer ervering hebben in het afstandsleren, is 
mijn verwachting dat we ook nu tegen onvoorziene zaken zullen aanlopen. Deze ingewikkelde tijd 
vraagt om flexibiliteit en om anticipatie op de omstandigheden. Ik vraag hiervoor begrip. 

Meer dan anders gaan wij samen het onderwijs organiseren. Leerlingen kunnen dit afstandsleren 
niet alleen. Zij hebben ondersteuning nodig van ons op school en van u als ouders. Samen helpen we 
onze jeugd door deze tijd heen. Het is van groot belang dat we goed in contact blijven met elkaar. De 
Stamgroepleider is uw eerste aanspreekpunt. 

 

 

Leren van en met elkaar 

 

Gelukkig wordt er voor de examenleerlingen een uitzondering gemaakt. Voor hen gaat het onderwijs 
op school fysiek door. 

Leerlingen voor wie het verstandig is om toch op school te komen, om begeleidt online onderwijs te 
volgen, kunnen hierover in gesprek met de stamgroepleider. Samen met de zorg coördinator kan 
besloten worden of deze oplossing passend is voor de extra ondersteuningsvraag. 
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Rooster / Jaarlijn en agenda 
 

Rooster 
- Het rooster blijft gehandhaafd en staat in Magister. 

- Als een docent ziek is, verdwijnt de les uit Magister. De docent zal dan niet online lesgeven. 
Met behulp van de planners kunnen leerlingen zelfstandig  verder werken. 

- Geplande extra ondersteuningsmomenten blijven doorgaan. Hiervoor kan via Magister 

worden ingeschreven. Op vrijdagmiddag zijn de tijden deels veranderd.  

De extra ondersteuning van Allard (scheikunde), Sanne (huiswerkbegeleiding), Emiel 

(biologie) en Peter (natuurkunde) zal plaatsvinden op de vrijdagen vanaf 14:00 uur. 

De extra ondersteuning van Martijn Nass blijft op 15:45 staan. 

 

Jaarlijn 
 

Week 51 

- Dinsdag 15 december: 

o Lessen tot 13:00 uur 

o Kluisjes leeghalen 

o Spullen mee voor online lessen 

- Woensdag 16 december: 

o Examenleerlingen op school 

o Overige leerlingen roostervrij 

- Donderdag 17 december: 

o Examenleerlingen op school 

o Overige leerlingen roostervrij 

- Vrijdag 18 december: 

o Roostervrij 

Week 52/52 Vakantie 

Week 1 

- Maandag 4 januari: 

o Online lessen (studiedag vervalt) 

- Dinsdag 5 januari: 

o Online lessen 

- Woensdag 6 januari: 

o Online lessen 

- Donderdag 7 januari: 
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o Online lessen 

- Vrijdag 8 januari: 

o Online lessen 

Week 2 

- Maandag 11 januari: 

o Online lessen 

- Dinsdag 12 januari: 

o Online lessen 

- Woensdag 13 januari: 

o Online lessen 

o PWS 4T 

- Donderdag 14 januari: 

o Online lessen 

o PWS 4T 

o SE examenklassen op school 

- Vrijdag 15 januari: 

o Online lessen 

o SE examenklassen op school 

Week 3 

- Maandag 18 januari: 

o Mogelijk weer fysieke lessen 

o SE examenklassen op school 

- Dinsdag 19 januari: 

o Mogelijk weer fysieke lessen 

o SE examenklassen op school 

- Woensdag 20 januari: 

o Mogelijk weer fysieke lessen 

o SE examenklassen op school 

- Donderdag 21 januari: 

o Mogelijk weer fysieke lessen 

o Reserve dag, SE examenklassen op school 

- Vrijdag 22 januari: 

o Mogelijk weer fysieke lessen 
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Examenleerlingen 
 

Examenjaar 
Voor de leerlingen in het examenjaar zijn er uitzonderingen gemaakt in de maatregelen tijdens de 

lockdown. De leerlingen in de examenjaren komen naar school om hun lessen te volgen en zich zo 

goed te kunnen voorbereiden op (school)examens. Hieronder vallen alle toetsen en praktische 

opdrachten die in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) staan. 

De lessen, toetsen en toetsweek voor de examenleerlingen (XLK, XLL en XLM) gaan gewoon fysiek 

door.  

 

Voorexamenjaar 
Leerlingen in het voorexamen kunnen helaas niet naar school komen. De (school)examens, 

hieronder vallen alle toetsen en praktische opdrachten die in het PTA staan, kunnen wel fysiek 

doorgaan. Als er fysieke of online (school)examens gepland worden, zullen we alle betrokkenen 

hierover tijdig informeren. 
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Afstandsleren: 
 

Op 4 januari begint het afstandsleren op JenaXL. Hierbij is het uitgangspunt dat we zo dicht mogelijk 

blijven bij onze huidige organisatievorm. We handhaven daarom het rooster, alleen is de les online 

via MS-Teams.  

De docenten hebben Teams aangemaakt voor alle groepen waaraan ze lesgeven. Het is de bedoeling 

dat je je eigen rooster volgt en online in het juiste Team aanwezig bent tijdens de lessen. In het 

betreffende Team start de docent de les op. De docent controleert of iedereen aanwezig is. Bij deze 

inventarisatie meld je dat je er bent. 

Het gezamenlijk goed werken in Teams vraagt een extra inspanning en verantwoordelijkheid. We 

gaan ervan uit dat iedereen daar zijn uiterste best voor doet. Dat betekent concreet het volgende:  

- Zorg ervoor dat je op de momenten van je rooster klaarzit achter de computer zodat je in 

Teams de les kunt volgen. 

- Zet je microfoon uit en je webcam aan. 

- Help mee om gezamenlijk goed de les te kunnen volgen door de online les niet te verstoren. 

- Het is niet toegestaan opnames te maken van de lessen. 

Er wordt een flink beroep gedaan op jullie zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De docent op afstand 

kan je helpen, maar online hulp haalt het niet bij het echte contact dat we op school hebben. 

Daarom is het voor jouzelf extra van belang dat je pro-actief bent. Jijzelf bent aan zet. Zorg ervoor 

dat je geen studievertraging oploopt. Zorg dat je bijblijft met de weektaken en opdrachten die 

klaarstaan. Maak het werk en kijk het, waar nodig, kritisch na zodat je goed voorbereid de lessen 

online kunt volgen. 

 

Praktische handvatten voor het afstandsleren 
 

Magister 
- Elektronische leeromgeving (ELO), hier staan de studiewijzers / weektaken / opdrachten. 

- Huiswerk staat in de weektaken. 

- Toetsen staan in de Magister-agenda. 

- Je kunt buiten de lessen om berichten sturen naar de docenten. 

- Inschrijving KWT en extra ondersteuningslessen. 

 

MS-teams 
- Lessen volgens rooster volgen in MS-Teams. 
- Contact tijdens de lessen de via chat en/of cam/mic. 
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Over de lessen 
- De vakdocenten van de praktische vakken LO, BV, muziek, techniek  en drama geven tijdens 

de lesmomenten aan wat de invulling van die les(sen) wordt. De aanwezigheidsverplichting 
van deze lessen wordt door de vakdocent aan jullie doorgegeven. 

- Keuzecursus vervalt m.u.v. van de cursus van 3 Kader. Voor deze groep zal Henkjan een 
programma maken. Dit is nodig omdat de keuzecursus voor Kader een examenonderdeel is. 

- Iedereenkomst vervalt tot nader order. 
- Keuzewerktijd voor de onderbouw vervalt. 
- KWT(midden- en bovenbouw) en maatwerk(onderbouw) worden facultatief aangeboden. 

Hierbij is geen aanwezigheidsverplichting. Je schrijft je in voor KWT en maatwerk via 
Magister. Na inschrijving word je wel online verwacht bij deze lessen. 

- 4KT krijgt in plaats van KWT fysiek in de stamgroep verwerkingstijd.  
- Sommige vakken lenen zich voor online toetsen. De docent kan ervoor kiezen om deze 

online toetsen te plannen. 
Sommige vakken programmeren praktische opdrachten in plaats van toetsen. Zorg ervoor 
dat je deze praktische opdrachten goed plant. Praktische opdrachten kosten meestal veel 
tijd. 
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Techniek 
 

MS-Teams 
De App ‘Teams’, voor direct contact met docenten en klasgenoten. Teams is een onderdeel uit het 
Office365 pakket. Dit is voor iedere leerling gratis te installeren. Zou je willen kijken of het 
programma Microsoft Teams op je laptop staat? Zo niet, dan graag zo spoedig mogelijk installeren. 
Hieronder staan instructiefilmpjes.  
 

Je maakt tijdens het installeren gebruik van je schoolaccount. Dus bv. mhaan234@leerling.jenaxl.nl 

Inloggen en wachtwoord wijzigen: https://www.youtube.com/watch?v=wSXt7GF7o8E 
Installeren van Teams: https://www.youtube.com/watch?v=bxPFlnBA4zc  
 

Inschrijven KWT (midden- en bovenbouw), maatwerken (onderbouw) en extra 

ondersteuning 
Voor KWT en voor extra ondersteuning kun je je inschrijven via Magister. Dit kan door op de les te 
klikken in je Magister-agenda. 
 

1 2 3 

   
 

 

 

mailto:mhaan234@leerling.jenaxl.nl
https://www.youtube.com/watch?v=wSXt7GF7o8E
https://www.youtube.com/watch?v=bxPFlnBA4zc


 

10 
 

Contact  
 
De Stamgroepleider is altijd het eerste aanspreekpunt. De Stamgroepleiders zijn bereikbaar via 
berichten in Magister. 
 
JenaXL is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 16.00 uur. 
 

Ziekmeldingen 
Zeker in de huidige situatie is het belangrijk om te weten welke leerlingen ziek zijn en niet in staat 
zijn om mee te doen met afstandsleren. Ziekmeldingen kunnen ’s ochtends in Magister worden 
ingevoerd. Graag hebben wij, net zoals onder normale omstandigheden, telefonisch contact in de 
loop van de dag. Om te voorkomen dat leerlingen als ziek geregistreerd blijven staan terwijl ze weer 
(online) de les volgen, vragen wij om tijdig te zorgen voor een betermelding. Dit kan telefonisch of 
via de mail info@jenaxl.nl 
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Blijf fit!!! 
 

Het is belangrijk om in deze tijd fit te zijn en te blijven. Naast geestelijke fitheid, die je bereikt door 
een vast dag- en nacht ritme te houden, is lichamelijke fitheid ook belangrijk. Die krijg je door te 
blijven bewegen.  
 
Probeer elke dag op zijn minst 30 minuten tot 1 uur te bewegen. Het liefste lekker buiten. Wat kun 
je dan doen? 

• wandelen 

• fietsen 

• hardlopen 

• balletje trappen / hooghouden 

• stoepranden  

• trampoline springen 

Door omstandigheden kan het ook zo zijn dat je binnen moet blijven. Dat betekent natuurlijk niet 
dat je dan niks meer kunt doen qua bewegen. Wat kun je dan doen? 

• Trappen loop (4x op en af en dat doe je 10x over de hele dag genomen) 

• Workout via youtube: 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=gjhc_lrDRBk 

• Thuis challenge  

➢ https://www.youtube.com/watch?v=g3esO3oPYoU 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=g9l4pmB7EGQ 

• Squats zijn helemaal in…probeer deze maar eens! 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=mGvzVjuY8SY 

• Lekker dansen kan natuurlijk altijd!!! 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=d9IifoW7vxw 
➢ of zelf wat op youtube zoeken zoals just dance… 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gjhc_lrDRBk
https://www.youtube.com/watch?v=g3esO3oPYoU
https://www.youtube.com/watch?v=g9l4pmB7EGQ
https://www.youtube.com/watch?v=mGvzVjuY8SY
https://www.youtube.com/watch?v=d9IifoW7vxw


 

12 
 

 

 

 

 

 

 

Zorg goed voor jezelf, 

Zorg goed voor de ander, 

Zorg goed voor de omgeving. 
 

 


