[brief Onderwijs op afstand mbo]

Beste student/ouder(s)/verzorger(s),
In deze onzekere tijden willen wij ervoor zorgen dat jij toch les kunt krijgen en zo weinig mogelijk
studievertraging oploopt. Daarom hebben we de afgelopen dagen hard gewerkt aan onderwijs op
afstand.
Onderwijs op afstand start uiterlijk maandag 23 maart
Aankomende dagen doen we er alles aan om uiterlijk maandag 23 maart te starten met onderwijs op
afstand. We houden daarbij het normale lesprogramma zo veel mogelijk aan.
Via jouw coach ontvang je deze week het programma en de definitieve informatie over onderwijs op
afstand.
Microsoft Teams voor onderwijs op afstand
In e-TO en EduArte kun je je opdrachten, planning en resultaten nog steeds terugvinden. Voor het
volgen van online lessen wordt Microsoft Teams (MS Teams) gebruikt. Je kunt MS Teams eenvoudig
zelf installeren op de pc, laptop of tablet. Via de website www.landstedegroep.nl/coronavirus en de
informatiepagina op Connect zijn instructiefilmpjes beschikbaar over het onderwijs op afstand en het
installeren van MS Teams (op je telefoon, laptop, pc of tablet). Lukt de installatie niet? Dan kun je
bellen met de helpdesk via 088-850 80 94.
De coach blijft met jou in contact
Om jou toch de nodige begeleiding te geven en te motiveren om (op afstand) lessen te volgen en
huiswerk te maken, houdt jouw coach regelmatig contact met jou.
Gebouwen open, maar beperkt toegankelijk om spullen op te halen
Onze schoolgebouwen blijven open, maar zijn beperkt toegankelijk. Heb je spullen nodig die nog op
school liggen? Dan kun je deze spullen in overleg met jouw coach ophalen.
Eindexamenkandidaten worden apart geïnformeerd
We realiseren ons dat juist voor studenten die in het examenjaar zitten dit een hele spannende tijd is.
Deze studenten worden hier apart over geïnformeerd.
Vragen?
Kijk voor meer informatie over onderwijs op afstand en wat het coronavirus betekent voor onze
scholen op de speciale pagina op: www.landstedegroep.nl/coronavirus of Connect.
We vertrouwen erop dat jij op deze manier toch het onderwijs en de begeleiding krijgt die je verdient.
Met vriendelijke groet,

