
 

 

Beste leerlingen en ouders, 

 

De eerste week van onderwijs op afstand is bijna voorbij. We zijn voornemens wekelijks een 

nieuwsbrief over Onderwijs op Afstand te mailen.  Examenleerlingen en hun ouders zijn op 18 

maart apart geïnformeerd over de schoolexamens.  

In deze nieuwsbrief: wat staat er zoal klaar en hoe werkt het? 

 
Magister & de weektaak 

 Alle vakdocenten hebben in Magister een weektaak aangemaakt. Het woord geeft al aan dat 

het hier gaat om leerdoelen en opdrachten die je die week kan doen. Een weektaak heeft 

een eindopdracht en/of een bespreekmoment met de vakdocent.  

 De weektaak kan je in Magister vinden als huiswerk in de eerste les van die week. Bij 

bovenbouwleerlingen staat er soms alleen een verwijzing naar de studiewijzer. Check dus 

ook even bij studiewijzers.  

 Er is nu ook al voor een aantal vakken veel digitale stof om mee te werken. Dit digitale 

materiaal is onderdeel van het boekenpakket dat elke leerling heeft. Het is te vinden op 

Magister onder 'Leermiddelen'. Door op het leermiddel van een vak te klikken, activeer je 

het digitale lesmateriaal. Doe dit voor elk vak, dan kan de docent jou koppelen aan de juiste 

digitale leeromgeving. Lukt dit niet of heb je andere vragen, neem dan even contact op met 

je docent. 

 
Teams & communicatie  

 In je mailaccount kan je linksboven klikken op het blokje met de negen puntjes.  

Hier vind je  de  toegevoegde apps. Wanneer je daarop klikt vind je ook de app Teams. 
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 De vakdocent heeft alle leerlingen van een lesgroep in Teams staan en kan kleinere 

groepen of klassen aanmaken om mee te communiceren. Dit kan door een videokanaal 

te openen of door opdrachten te laten inleveren en te bespreken in de kleinere 

groepen. Lees daarom goed in het weekplan wat de bedoeling is. Dit is voor iedereen 

nieuw en we leren samen en in kleine stapjes.  

 Op Teams kan ook lesmateriaal gedeeld worden.  

Let op: de weektaak staat echter altijd in Magister.  

 Er is ook een chatfunctie in Teams. Deze gebruik je alleen om vragen aan de docent te 

stellen. Wanneer er andere informatie gedeeld wordt, kan de docent niet meer goed 

reageren en dat is juist in deze tijd heel belangrijk. 

 Ook de mentor kan een klas/ leerlingengroep aanmaken om met jou in het mentoruur 

een gesprek te voeren. 

 Zie voor bovenstaande ook de bijlage Werken in Teams of zoek online naar instructie en 

tips.  

 Onderstaande link geeft uitleg over Magister en Teams voor leerlingen 

 https://youtu.be/Tzc-QJQargM 

 

Andere tips & informatiebronnen 

 In de bijlage  Thuiswerkplek staan tips hoe je je thuiswerkplek het beste kan inrichten.  

 In de bijlage LO vind je hoe de LO sectie Onderwijs op afstand organiseert. 

 Ook komt er een dezer dagen een filmpje op de site waarop bovenstaande route voor 

Onderwijs op Afstand nog eens uitgelegd wordt.  

Momenteel wordt er landelijk een groot beroep gedaan op de digitale systemen. Dit zorgt af en toe 

voor overbelasting. Hier ondervindt iedereen hinder van. We gaan ervan uit dat hiervoor een 

oplossing gevonden wordt. Je kunt niet meer doen dan je best!   

 

 
Vragen & inloggen? 

 Ben je je wachtwoord vergeten van je school-/ OWA- account? Stuur dan een mail naar: 

ict-ly@lyceumypenburg.nl en vermeld in deze mail jouw leerlingnummer en geboortedatum. Je 

krijgt dan van de afdeling ICT een mail terug met verdere instructies. 

 Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je mentor. Hij of zij kan je verder helpen. 

 

Namens iedereen van het team van Lyceum Ypenburg: heel veel succes de komende tijd en blijf 

gezond! 

 

Met vriendelijke groet, 

Madeleine Lodeweges 

Conrector onderwijs a.i.  

https://youtu.be/Tzc-QJQargM
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Even voorstellen? 

Sinds 1 maart ben ik conrector onderwijs a.i. op Lyceum Ypenburg. De school voelt heel 

vertrouwd aan omdat een van mijn vorige scholen door dezelfde architect is gebouwd. De eerste 

dagen heb ik met veel mensen kennisgemaakt en veel door de school gelopen. Met enkele 

leerlingen heb ik pauzegesprekjes gevoerd. Ook heb ik mij kunnen voorstellen bij de ouders van 

de Ouderraad.  De verdere kennismaking gaat nu veelal op afstand; net als ons onderwijs.  

 

Onderwijs op Afstand is een groot project wat door iedereen in de school gedragen wordt. Ook 

van ouders ervaar ik veel steun en betrokkenheid.  

De waarden van Lyceum Ypenburg passen bij mij en komen deze dagen prominent naar voren: 

We streven naar: groei & progressie, zijn verantwoordelijk & nieuwsgieren en betrokken & 

trots op elkaar. We groeien en leren in een wereld die voortdurend in beweging is.   

 

 

 
 


