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Afspraken afstandsonderwijs  

versie leerlingen 

Communicatie tussen leraar en leerling 
Communiceren tussen leerling en leraar gaat in principe alleen via Magister en MS 
Teams. Eventueel kan email/telefoon gebruikt worden voor individuele gesprekken.  

Kanaal Doel 
Magister Het opgeven van de opdrachten per les. Opdrachten worden 

neergezet bij de les van die dag.  
MS Teams • Het delen van lesmateriaal/opdrachten, stencils/video's. 

• Het plaatsen van vragen van leerlingen en 
beantwoording (beantwoord ook elkaars vragen, daar 
leer je van).  

• Het geven van live-lessen 
• Communicatie via chat/(video)belfunctie. 

Whatsapp e.d. Niet voor onderwijs gerelateerde zaken. Van leerlingen wordt 
niet verwacht WhatsApp bij te houden.  

 

Afspraken online lesgeven 
• Live-lessen worden in principe aangekondigd in Magister via de functie 

huiswerk. In magister staat ook het maakwerk van die dag. 
• De studiebelasting (les en maakwerk samen) per vak staat ongeveer gelijk 

aan het aantal lessen per week x 50minuten.  
• Er is in principe 1x per week live-les (wat betreft vaklessen). Voor de 

periodes is er in principe iedere dag een live-moment. De live lessen vinden 
plaats tijdens de reguliere lestijd. Deze worden aangekondigd via Magister. 
Dit mag met beeldbellen zijn of via de chat. 

• Tijdens de live lessen wordt er van de leerlingen verwacht dat zij aanwezig 
zijn.  

• Ziekmeldingen voor lessen verlopen via absentie@svszeist.nl. 
 

Tips: 
• Zorg voor een structuur in je dag: plan je schoolwerk in volgens je gewone 

rooster (ook als er geen live les is). 
• Zet de computer ook zo nu en dan uit en ga lekker naar buiten, een boek lezen 

of iets anders zonder scherm. 
 

Bij wie voor wat? 
Onderwerp Bij wie 
Vragen over de les Vakleraar 
Opmerkingen over 
studiebelasting 

Klassenleraar (Klas 7 & 8), mentor (klas 9) 
en studiebegeleider (Klas 10 t/m 12) 

Klachten over lessen Eerst bij de leraar, dan 
mentor/studiebegeleider. Wanneer dan geen 
oplossing komt via de schoolleiding. 

Ziekmeldingen Mail naar absentie@svszeist.nl 
Wachtwoord vergeten? Mail naar c.dejongh@svszeist.nl  

 
Verder verwijzen we je naar de site voor een uitgebreidere wie doet wat: 
https://svszeist.nl/Contact/Contactwiedoetwat.aspx 
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