Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de bovenbouw
van het Rijswijks Lyceum

Rijswijk, 20 maart 2020

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
Sinds 15 maart jl. zijn de scholen gesloten voor onderwijsactiviteiten. Wij willen er echter voor zorgen dat onze
leerlingen wel verder kunnen werken aan hun schooltaken om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarom hebben de docenten deze week heel hard gewerkt aan de weektaken die vanaf maandag online staan.
In ‘Office 365 – Teams’ werken aan school
We hebben gekozen om alle opdrachten aan te bieden via één platform voor de bovenbouw, namelijk Office
365 - Teams. Bovendien hebben alle leerlingen via school de beschikking over dit softwarepakket. Office 365 –
Teams heeft veel mogelijkheden voor docenten en leerlingen en kan interactief worden gebruikt. De
teamleiders zullen a.s. maandag de inloginstructie voor de leerlingen in Magister plaatsen. Alle leerlingen
kunnen vanaf maandag dus aan de slag met hun weektaak. Houd de berichten via magister dus goed in de
gaten! Deze handleiding is vanaf maandag ook te vinden op de website van de school.
Je kan met Office 365 – Teams het beste werken op een tablet, een laptop of een PC. Werken op een
smartphone is ook mogelijk maar niet altijd even prettig vanwege het kleine scherm. Je kan de Teams-app
downloaden voor directe toegang of werken via de internetbrowser.
Helpdesk
We begrijpen dat er misschien nog allerlei vragen leven over het werken in Office 365. Misschien lukt het niet
met inloggen of loop je tegen andere problemen aan. Daarom hebben wij een telefonische helpdesk ingericht
voor vragen over het online leren en het werken in Office 365 - Teams. Je kan dagelijks bellen met deze
helpdesk tussen 10 uur en 12 uur via het volgende telefoonnummer: 070 3364998.
Mailen kan ook: teams@rijswijkslyceum.nl
Contact met mentor
Volgende week neemt je mentor telefonisch contact met je op over de voortgang van jouw schoolwerk. Zorg
dat je een schoolritme aanhoudt en neem het thuiswerken serieus! Mocht je om gezondheidsredenen, of
andere redenen, niet aan school kunnen werken: laat dit dan aan je mentor weten!
Belangrijke mededeling over het PTA voor leerlingen die niet in het examenjaar zitten
In een voorexamenklas ( 3basis/kader/mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo) wordt gewerkt met een PTA (Programma
van Toetsing en Afsluiting). Voorlopig gaan alle PTA toetsen niet door. Wel is het van groot belang dat de
leerlingen aan de slag gaan met de weektaken per vak in Office 365 - teams. Op het moment dat we weten hoe
we deze toetsen weer kunnen afnemen, dan laten we dat tijdig weten.
Belangrijke mededeling voor examenleerlingen
Voor de leerlingen in het examenjaar gaan schoolexamens en PTA toetsen voor een deel wel gewoon door. Hoe
we dat gaan doen hebben zij kunnen lezen in een aparte brief dij zij vandaag hebben ontvangen. Ook voor hen
is het van groot belang om aan de slag gaan met de weektaken per vak in Office 365 - teams.

Tot slot
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan infomeren we je via de mail en magister. Alle algemene
informatiebrieven plaatsen we ook altijd op de website van de school. Volg goed de aanwijzingen vanuit de
overheid over het voorkomen van besmetting met het coronavirus. Op de website van de school kan je deze
aanwijzingen nog een keer teruglezen. Deze aanwijzingen hebben we ook in het Turks en Arabisch opgenomen.
Ik hoop dat jullie allemaal in goede gezondheid verkeren samen met je familie. Ondanks deze hele vervelende
situatie wens ik je volgende week veel werkplezier met Office 365 - Teams.

Met vriendelijke groet, mede namens de docenten en schoolleiding,
J. Bos
Rector Rijswijks Lyceum &
Van Vredenburch College

