15 maart 2020, onze virtuele school

Calamiteitendocument - voor docenten
Dit document introduceert hoe je toch les kunt geven als de leerlingen niet naar school mogen. De
communicatietools die je nu inzet, kun je blijven gebruiken. Office 365 Teams kan ook als
communicatiehulpmiddel worden ingezet, waardoor plaats- en tijdonafhankelijk leren mogelijk wordt. De
beschikbare Teamstechniek staat in dit document en in de 4 bijlagen staat hoe elke school daarmee omgaat
(didactisch plan) en welke hulpmiddelen en aanpassingen in het rooster gemaakt worden.
Je kunt met enige improvisatie je eigen lesmethode blijven gebruiken. Het maakt niet uit of het wel of niet een
digitale methode is. Ook bij de meeste digitale leermethodes ontbreekt de online communicatie met
leerlingen. Dan is Teams de ontbrekende schakel. Je opent Teams als 1 van je tabbladen in je browser (Edge of
Chrome).
Teams biedt onder andere de volgende communicatie-opties:
●

●
●

Gesprekken voeren:
○ Groepschat met het hele Team: bv gesprekken door middel van typen. De historie blijft ook
na de les 6 maanden zichtbaar voor de leerlingen.
○ Privéchat: 1 op 1 gesprek geïnitieerd door jou of de leerling.
○ Groepschat: met een zelfgemaakte groep.
○ Vergaderen, bv jij spreekt als docent, deelt je beeldscherm, browser of applicatie en de
leerlingen kijken en luisteren. Daarbij is het technisch gezien niet verstandig om iedereen op
video te zetten. Vraag meteen aan leerlingen om hun camera en microfoon uit te zetten om
te voorkomen dat het rommelig wordt en er te veel bandbreedte wordt gebruikt. De
internetverbinding bij bv een leerling zou dan vast kunnen lopen, of het geluid gaat stotteren.
Je kunt jouw vergadersessie met leerlingen opnemen, zodat ze die kunnen herhalen, en je kunt de
video daarna ook in andere klassenteams delen.
Het plaatsen of linken van bestanden, zoals een YouTube-filmpje.

PS Als je als docent of vakgroep nog niet bent overgestapt van de H-, en M-drive naar OneDrive en Teams, dan
kun je alleen bij je werkbestanden als je op school bent. Tip: Doe dit zo snel mogelijk. Vanaf augustus 2020
gaan we die hele oude schijven grotendeels uitzetten.
Om te beginnen - Iedereen logt in op www.mijncvo.nl
Instructies over het gebruik van Teams als communicatiehulpmiddel staan in het Lesbrievenmenu van
www.mijncvo.nl. Er is een menu voor leerlingen en een menu voor docenten. Dit zijn de directe links:
●

Lesbrievenmenu voor docenten

●

Lesbrievenmenu voor leerlingen
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Link naar het Startdocument van leerlingen (ook toegankelijk via het Lesbrievenmenu van leerlingen).

Noodlesplan per school
Kansen - Online examentraining en formatief evalueren
Tip: CVO ‘t Gooi is lid van VO-content en we kunnen allemaal bv naar de eindexamensite.nl, waar je als docent
examens uit de vorige jaren kunt klaarzetten voor jouw klas.
Formatief evalueren
Formatief evalueren met bv Learnbeat, Go Formative, Socrative en Kahoot zijn ideale combinaties met de
Vergader-optie in een Team, waarbij je met de leerlingen communiceert. Leerlingen kunnen in Chrome
meerdere tabs tegelijk openen, bv 1 tab met teams, waarin de docent zijn scherm toont en een andere tab met
Learnbeat.

Noodlesplannen - didactische invulling
De volgende noodplannen worden binnenkort ingevuld door de schoolleiding samen met bijvoorbeeld hun
eigen digicoaches. Voor dit doel is ook een klassenteam met de naam CVO - Digicoaches gemaakt, waar samen
met ICT en elkaar getest en vergadert kan worden. Elke school vult zijn eigen didactische noodplan in met
instructies voor de eigen docenten.
Casus - de school gaat dicht voor leerlingen
Zodra scholen gesloten worden door de overheid, dan blijven de OOP-ers en OP-ers doorwerken. De
werklocatie gaat in overleg, maar de school is een plek waarbij de faciliteiten voor docenten zeer geschikt zijn,
zoals de Wifi.
In principe krijgen de leerlingen een vrije dag op de eerste dag dat de school dicht moet. Die eerste dag wordt
dan gebruikt door de docenten om het Noodlesplan en de technische hulpmiddelen te bespreken en te
oefenen.
●
●
●
●

College De Opmaat:
Comenius College:
Hilfertsheem College:
De Savornin Lohman:
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