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Inleiding
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Dit draaiboek is bedoeld om goed voorbereid weer gedeeltelijk terug naar school te gaan.
Door de nieuwe maatregelen op middelbare scholen is het eerdere gedeelde draaiboek
aangepast.

Lees dit document dan ook goed door samen met je ouders/verzorgers zodat je goed
voorbereid bent. Neem daarnaast contact op met je mentor wanneer er onduidelijkheden
voor je zijn.

Elzendaalcollege Gennep
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De belangrijkste aanpassingen (maart 2021) onder elkaar:
Leerjaar 1, 2, 3 (3M/H/V):
Jullie klas wordt in twee groepen verdeeld.
Deze twee groepen komen om de dag en apart van elkaar in de ochtend naar
school om de lessen te volgen.
Als je de les niet op school volgt, volg je deze via Zoom.
Het vijfde lesuur wordt een fietsuur voor de groep die op school is. De groep die
thuis de lessen volgt, heeft een uur pauze.
In de middag zijn er verplichte instructiemomenten via Zoom voor de
theorievakken. Deze worden door de hele klas gevolgd.
Jullie wisselen zo min mogelijk van lokaal, de docent wisselt.
Pauzes vinden plaats IN het lokaal. De docent die toezicht houdt, is meestal de
docent van VOOR de pauze.
Leerjaar 3/ 4B/K:
De klassen 3 en 4Basis/Kader worden voor de praktijk- en
theorievakken in twee groepen verdeeld
Deze twee groepen komen om de dag en apart van elkaar naar school om de
praktijk- en theorievakken te volgen. Zo kan het zijn dat groep 1 drie dagen les
heeft en groep 2 twee dagen. De week erop zal dit andersom zijn. De groep
die thuis zit, volgt de theorie- en praktijklessen die op school gegeven
worden via Zoom.
Deze lessen op school zullen voornamelijk in de ochtend plaatsvinden. Het
vijfde lesuur wordt een fietsuur. In de middag zijn er verplichte
instructiemomenten voor de theorievakken.
Wanneer er in de middag praktijklessen op het rooster staan, dan worden deze
op school gevolgd door de groep die op dat moment op school aanwezig is.
Pauzes vinden plaats IN het lokaal. De docent die toezicht houdt, is de docent
van VOOR de pauze of van NA de pauze. Dit hangt af of een docent les moet
geven in de onderbouw.

Leerjaar 4M:
De examenklassen 4Mavo worden in twee groepen verdeeld.
Deze twee groepen komen om de dag en apart van elkaar naar school om de
theorievakken te volgen. Zo kan het zijn dat groep 1 drie dagen les heeft en
groep 2 twee dagen. De week erop zal dit andersom zijn. De groep die
thuis zit, volgt de lessen die op school gegeven worden via Zoom.
Deze lessen op school zullen voornamelijk in de ochtend plaatsvinden. Het
vijfde lesuur wordt een fiets-uur. In de middag zijn er verplichte
instructiemomenten voor de theorievakken.
Pauzes vinden plaats IN het lokaal. De docent die toezicht houdt, is de docent
van VOOR de pauze.
Leerlingen die tussenuren hebben kunnen in deze tijd rustig in de aula
gaan werken op 1,5 meter afstand van elkaar.
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Toetsen leerjaar 1, 2 en 3H/V
-

Toetsen die gepland worden, worden tijdens de ochtendlessen afgenomen op school. Deze
toetsen kun je terug vinden in magister. De groep die op dat moment op school is maakt de
toets.

PTA toetsen leerjaar 3 en 4 (Basis/Kader/Mavo)
-

PTA toetsen die gepland worden, worden tijdens de ochtendlessen afgenomen op school.
Deze toetsen kun je terugvinden in magister. De groep die op dat moment op school is,
maakt de toets.
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Afspraken in de vrije ruimtes:
Aankomst
Het is belangrijk dat jullie direct naar het lokaal gaan, het blijven hangen in de gangen is helaas
niet mogelijk om duidelijke redenen.
Je kunt de volgende ingangen gebruiken (afhankelijk van welk lokaal je begint)
lokaal 1-5 deur hal bij frontoffice
lokaal 6-10 deur hal bij frontoffice
lokaal 11-18 deur hal bij frontoffice
lokaal 19-24 deur achter
lokaal 25-27 eigen deur
lokaal 28-30 deur hal bij PBS-bord
lokaal 31-36 de ingang in de onderbouwvleugel

Gangen
In de gangen dragen je ten alle tijde je mondkapje, neem dus je mooiste mee naar school!
In de gangen zullen looproutes komen, kijk dus even goed op de grond en om je heen hoe je
moet lopen.
De flat:
Tijdens eventuele leswisselingen of na je laatste les ga je naar buiten via de brandtrap.
Kluisjes:
Je kluisje wordt niet gebruikt. Neem dus al je spullen mee naar het lokaal.
Pauzes:
Zijn gezellig in het lokaal met meestal de docent waar je net les van hebt gehad.
Vertrek:
Afhankelijk van je laatste les neem je de dichtstbijzijnde uitgang naar buiten.
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Rooster 1,5 meter onderwijs
Theorielessen en LO
Jouw theorielessen zullen les 1 t/m 4 op school gegeven worden. Ook hier geldt de
aanpassing; de klas zal in twee groepen verdeeld worden. Met die groep volg je de
lessen op school. Wanneer je tot de groep behoort die die dag thuis zit, dien je de
lessen via Zoom mee te doen.
Het vak LO komt voor lj 1,2,3 weer terug in het rooster; YES! Tijdens deze les hoeft de
groep die thuis is geen Zoom te volgen (pauze!). De lessen LO worden verzorgd op 1,5
meter. Leerjaar 4 maakt PTA-toetsen LO in de middag. Deze worden via Magister
ingepland
Tijdens les 6,7,8 worden verplichte instructielessen via Zoom gegeven.
Alle leerlingen volgen deze theorielessen online.
Jouw pauzes zullen in het lokaal gehouden worden. Er is helaas geen mogelijkheid om
eten of drinken te kopen op school. Neem dus voldoende eten en drinken mee.
Leerlingen die tussenuren hebben, kunnen deze uren rustig in de aula gaan zitten op 1,5
meter afstand van elkaar.
Je rooster staat in Magister
Heb je in Magister een camera staan dan volg je de lessen online. Staat er geen
camera in Magister dan volg je de lessen op school.
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Praktijklessen (alleen voor 3/4 Basis/Kader)
Jouw lessen ZW/DP/PIE zullen op school gegeven worden en kunnen zowel in de
ochtend als in de middag gepland staan. Deze lessen zijn verplicht, dus ook als ze op les
6,7 of 8 gepland staan!
Aanpassing: de klas zal in twee groepen verdeeld worden. Met die groep volg je de
praktijklessen op school. Wanneer je tot de groep behoort die die dag thuis zit, dien je de
lessen via Zoom mee te doen.
Je komt om de schooldag naar school.
Voorbeeld: Een week ben je maandag, woensdag en vrijdag op school, de week daarna
dinsdag en donderdag.
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Lestijden:
Lestijden voor de onderbouw:

Lestijden voor de bovenbouw:

1

fysiek les

8.30 - 9.20

1

fysiek les

8.30 - 9.20

2

fysiek les

9.20 - 10.10

2

fysiek les

9.20 - 10.10

3

fysiek les

10.10 - 11.00

pauze

10.50 - 11.20

3

fysiek les

10.30 - 11.20

pauze

10.00 – 10.30

4

fysiek les

11.20 - 12.10

4

fysiek les

11.20 - 12.10

5

fiets uur

12:10-13:20

5

fiets uur

12.10 – 13.20

6

verplichte
zoom

13.20 – 14:00

6

verplichte zoom

13.20 - 14.00

7

verplichte
zoom

14.10 - 14.50

pauze

14.50 - 15.10

7

verplichte zoom

14.20– 15.00

15.10 – 15.50

8

verplichte zoom

15.10 – 15.50

pauze
8

verplichte
zoom

14.00 – 14.20

Lestijden voor lessen op school 3/4 B/K:

1

fysiek les

8.30 - 9.20

2

fysiek les

9.20 - 10.10
10.10 – 10.30

pauze
3

fysiek les

10.30 - 11.20

4

fysiek les

11.20 - 12.10
12.10 – 12.30

pauze
5

fysiek les

12.30 – 13.20

6

fysiek les

13.20 - 14.10
14.10 – 14.20

pauze
7

fysiek les

14.20– 15.10

8

fysiek les

15.10 – 16.00
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Gebruik Magister
Agenda:
In de agenda van Magister komt het huiswerk voor die les, de te behandelen stof voor
die les en de zoomlink. Jouw agenda is voor aanvang van de week ingevuld tot en met
vrijdag zodat je voor de hele week kunt zien wat er op gedaan moet worden.
ELO - opdrachten:
In de ELO - opdrachten komen eventuele opdrachten te staan die je moet inleveren.
De opdracht zal als bijlage in WORD of PDF worden toegevoegd.
ELO - bronnen - gedeelde documenten:
In de ELO - bronnen/ gedeelde documenten kun je voor ieder vak powerpoints, filmpjes,
planners, etc terugvinden. Informeer bij jouw docent welke bronnen je kunt raadplegen in
de ELO.
ELO - studiewijzers:
In de ELO - studiewijzers komen eventuele studiewijzers/planners van een vak te staan.
Berichten:
Jij kunt als leerling de docent bereiken via berichten. We verwachten dan een goed
getypt bericht zoals je dat geleerd hebt. Jouw docent zal je zelf geen berichten sturen
tenzij het reply is op een bericht wat jij gestuurd hebt. Alleen jouw mentor stuurt de klas
een bericht wanneer nodig. Dit doen we om eventuele verwarring te voorkomen.
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Zoom Etiquette EC Gennep PBS stijl

Zoom Etiquette
Verantwoordelijkheid

Veiligheid

We zijn op tijd en goed voorbereid.
● Tijdens de Zoomles gedraag en kleed ik mij net als
op school.
● Tijdens de lestijd heb ik mijn aandacht op de
instructie van de docent en negeer ik berichten van
anderen.
● Ik ben op tijd in de les.
● Ik heb mijn camera aan staan en ben zelf in beeld.
●
●
●
●

Relatie

Ik wacht in de waiting room tot ik word toegelaten in
de les.
Ik gebruik sociale media alleen als ik daarvoor
toestemming heb van de docent.
Ik respecteer de privacy van anderen.
Het maken, opslaan en/of delen van
schermopnames, foto’s, video’s of geluid is
verboden.

We luisteren naar elkaar.
● Ik doe actief mee aan de les.
● Ik steek mijn hand op als ik iets wil zeggen.
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FAQ
Zijn de ZOOM-lessen verplicht?
Ja.
Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Net als normaal laat je een van jouw ouders/verzorgers bellen naar Front Office. Daar zul
je ziek gemeld worden.
Wat moet ik doen als ik naar de ortho, tandarts, dokter etc moet tijdens een les?
Net als normaal laat je een van jouw ouders/verzorgers bellen naar Front Office.
Wat als ik te laat in de les kom door WIFI-problemen?
Laat een van je ouders dit even weten door naar Front Office te bellen. Dan kan de
betreffende docent na de lessen op de hoogte gesteld worden.
Bij wie kan ik direct (online) terecht voor ICT-technische vragen?
Voor ICT-technische vragen kun je contact opnemen met de RENT-Company op school.
Dit doe je door naar school te bellen, naar de RENT-company te vragen. Met de RENTcompany maak je dan verdere afspraken.
Hoe kan ik mijn rooster vinden?
Ga naar elzendaal.zportal.nl.
Login in met je leerlingnummer en je wifi-wachtwoord.
Of kijk in Magister :).
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