
Praktische zaken rondom het nieuwe digitale rooster.  

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de brief van 1 april  gaan we vanaf maandag 6 april werken 

volgens een vast dagrooster.  

Om er voor te zorgen dat het vanaf maandag 6 april zo goed mogelijk zal verlopen volgt hier op de 

verschillende onderdelen nog een praktische toelichting: 

Van  Tot  Onderdeel  Verplichte 
Skype-
aanwezigheid  

Toelichting  

9:00 9:30 Coachmoment (1) Ja  - Elke leerling dient het programma Skype op zijn/haar pc te 
installeren of de app te downloaden op je 
smartphone/tablet.  

- Elk leerling dient een Skype-account te hebben. Maak deze 
vóór maandag 6 april aan. Zorg dat je accountnaam duidelijk 
je voor- en achternaam bevat zodat de docenten je 
aanwezigheid ook kunnen registeren.  

- Je ontvangt van je coach een uitnodigingslink voor het 1e 
coachmoment.  

- Zorg dat je ingelogd bent op Skype en klik daarna op de link 
die je ontvangen hebt; dan kom je onder je eigen 
accountnaam in de juiste skypesessie terecht.  

- Let op: deze coachmomenten zijn niet opgenomen in het 
reguliere rooster op Magister (om de vaklessen niet te 
overschrijven), maar gelden dus wel voor dit nieuwe 
dagrooster vanaf 6 april.  

 

9:30 10:30 Zelfstandig werken   - LessonUp lessen van die dag volgen en werken aan huiswerk 
(zie Magister)   

10:30 11:00 Pauze    

11:00 12:00 Zelfstandig werken   - LessonUp lessen van die dag volgen en werken aan huiswerk 
(zie Magister)   

12:00 12:30 Coachmoment (2)  Ja  - Zie coachmoment (1)  

12:30 13:30 Pauze    

13:30 14:00 Skypesessie met 
vakdocent (1) 

Inschrijving 
niet verplicht  
 
Na 
inschrijving 
geldt wel dat 
er verwacht 
wordt dat je 
aanwezig bent 
 

- Skypesessies zijn bedoeld om de vakdocenten vragen te 
stellen over de gevolgde lessen en het te maken huiswerk. 
Ook kunnen docenten feedback geven op het reeds 
gemaakte werk.  

- Inschrijven gebeurt door de leerling zelf, in overleg met de 
coach 

- Inschrijven kan nog op de dag zelf.  
- Inschrijven gaat via Magister. Deze extra skypesessies zijn 

toegevoegd aan het reguliere rooster. De leerling kan zich 
dus inschrijven voor de skypesessie op het 7e en/of 8e uur.  

- Op het aanvangstijdstip (7e uur: 13:30/ 8e uur: 14:00 uur) kan 
de leerling op de uitnodigingslink klikken die de betreffende 
docent bij zijn/haar skypesessie in Magister heeft geplaatst.   

14:00 14:30 Skypesessie met 
vakdocent (2) 

 


