
 

15 maart 2020, onze virtuele school 

Calamiteitendocument - voor leerlingen 
Dit document legt uit hoe je toch les kunt krijgen als de school gesloten is voor leerlingen, maar de lessen gaan 
door! Je krijgt in ieder geval de eerste dag vrij om thuis je huiswerk te maken, omdat onze docenten dan een 
nieuw lesrooster gaan maken voor de thuislessen. 

Naast Magister of mail kan Office 365 Teams worden ingezet door je docenten voor het klaarzetten van 
opdrachten, voor het maken en inleveren van opdrachten of als communicatiehulpmiddel, waardoor plaats- en 
tijdonafhankelijk leren mogelijk wordt. 

Indien gewenst door je docent, open je Teams als één van je tabbladen in je browser (Edge of Chrome) via 
www.mijncvo.nl en eventueel vanaf je mobiel. Microsoft Teams is ons veilige schoolalternatief voor WhatsApp.  

Let op - Je naam wordt bij alles wat je doet bewaard 

Net zoals bij de schoolwifi log je bij Teams in met je leerlingnummer-emailadres. Alles wat je doet in Teams is 
zichtbaar en wordt 6 maanden bewaard. In Teams mag je bijvoorbeeld niet zomaar gaan chatten, zonder dat de 
docent daarom vraagt. Ook bij online pesten wordt het pestprotocol van de school gehanteerd. 

Teams biedt onder andere de volgende opties: 

● Opdrachten ophalen. Je docent kan mappen en documenten plaatsen, bijvoorbeeld onder de 
Bestanden-tab. 

● Tegelijkertijd samenwerken in een document. 
● Een privéruimte voor het schrijven van je eigen opdrachten. 
● Gesprekken voeren (telkens alleen met toestemming van de docent): 

○ Groepschat met het hele Team (bv je klas): gesprekken door middel van typen. De historie 
blijft ook na de les 6 maanden zichtbaar voor de teamleden. 

○ Privéchat: 1 op 1 gesprek met je docent.  
○ Groepschat: met een zelfgemaakte groep. 
○ Videobellen (‘vergaderen’), bv de docent zet zijn presentatie of bureaublad in beeld en al je 

klasgenoten uit het team kijken en luisteren mee. Daarbij is het technisch gezien niet 
verstandig om iedereen op video te zetten. Aan jullie wordt telkens gevraagd om je camera 
en microfoon uit te zetten om te voorkomen dat de les te rommelig wordt en er te veel 
internet wordt gebruikt. Je internetverbinding zou dan vast kunnen lopen of het geluid gaat 
stotteren. 

● Je docent kan de videosessie opnemen, zodat je die kunt herhalen. 

Om te beginnen - Iedereen logt in op www.mijncvo.nl 

Instructies over het gebruik van Teams als hulpmiddel staan in het Lesbrievenmenu van www.mijncvo.nl: 

● Lesbrievenmenu voor leerlingen  
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Wat heb je nodig voor thuiswerken? 

● Je laptop en wifi. 
● Je kunt evt Microsoft Teams ook als App op je mobiel installeren, dan lijkt Teams op WhatsApp. 
● Je moet je gebruikersnaam (met daarin je leerlingnummer)  en wachtwoord kennen. Het gaat om je 

wifi- en schoolmail-wachtwoord. 

 

Heb je geen laptop, wifi of wachtwoord, neem dan contact op met school. Dan helpen we met een oplossing. 
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