Beste leerling,

Vanaf het moment dat we wisten dat de scholen misschien zouden gaan sluiten, is er door een aantal
mensen van onze school hard nagedacht en gewerkt aan een oplossing. We hebben zelfs overleg
gehad met een aantal andere scholen.
Omdat een digitale lesomgeving de gewone lessituatie niet 1-op-1 kan vervangen, omdat leraren ook
maar gewoon mensen zijn en omdat sommige zaken voorrang hebben, moesten er keuzes gemaakt
worden. Waarvoor we uiteindelijk gekozen hebben en hoe we dat gaan doen, lees je in dit
document.
Bedenk dat het voor iedereen nog een beetje wennen is en dat in het begin mogelijk nog niet alles
werkt. We doen ons best!

Verbinding via internet
Om te kunnen leren op afstand op de manier die we hebben bedacht, heb je een aantal dingen
nodig:
•
•
•
•
•

computer of laptop (met lader!)
Windows 10 of MacOS
internet verbinding
Office 2016/2019/365
Edge/Chrome/Firefox

Een paar opmerkingen daarover:
•
•

•

Als Office nog niet op je computer staat, kun je dat installeren met behulp van je
schoolaccount.
Als je thuis een computer of laptop hebt met Linux (Ubuntu of een andere variant) kun je die
ook gebruiken, alleen werkt Office van Microsoft daar niet op. Dan moet je LibreOffice
gebruiken.
Als je helemaal geen computer hebt thuis, geef dat dan zo snel mogelijk door aan je mentor
en aan de helpdesk: helpdesk@stedelijkgymnijmegen.nl. Dan gaan we samen zoeken naar
een oplossing.

Website, studieplanners, Moodle-ELO en OneNote
Om de dingen overzichtelijk te houden voor jullie, zetten we de informatie die je nodig hebt om thuis
te kunnen leren zoveel mogelijk bij elkaar.

Schoolwebsite
De website van de school is je vertrekpunt.
Op de website onder het kopje [leerlingen] (https://www.stedelijkgymnijmegen.nl/leerlingen/ vind je
links naar de studieplanners en naar Moodle-ELO. Daarover zometeen meer.

Studieplanners
Voor iedere jaarlaag staat er een studieplanner klaar. In die planner staat voor elk vak apart wat je
moet doen. Voorin vind je een inhoudsopgave. Als de je [Ctrl]-toets ingedrukt houdt en je klikt op de
titel van het vak, kom je meteen op de juiste bladzijde terecht. Handig toch?

Moodle-ELO
We kunnen ons voorstellen dat je, net als in de klas, zo nu en dan een vraag hebt. Daarom hebben
we in Moodle-ELO voor elk vak en voor elke jaarlaag een vragenforum ingericht. Op dat forum kun je
elkaar vragen stellen over de lesinhoud. Eén of meer vakdocenten van het betreffende vak (niet altijd
je eigen docent) doen ook mee op dat forum. Als jullie er onderling niet uitkomen of als ze
opmerkingen of aanvullingen hebben, springen zij bij.

Inloggen in Moodle
Als je al bent aangemeld bij Office 365 dan zul je direct in Moodle komen. Zo niet, dan moet je
klikken op Open ID Connect. Vervolgens gebruik je je Office-365-gegevens om je aan te melden.
Je ziet vervolgens een pagina zoals deze:

In de lijst van cursussen staan alle cursussen (vakken) waarvan jij lid bent. Als op een cursus klikt, zie
je daarbinnen vanzelf het vragenforum staan. Het wijst zich vanzelf.

OneNote
Een aantal klassen is gewend om bij sommige vakken met OneNote te werken. Als dat voor alle
leerlingen van die jaarlaag geldt, kunnen de docenten van dat vak ervoor kiezen om OneNote te
gebruiken. Omdat je in dat geval toch al vertrouwd bent met OneNote, vind je daar op deze plek
geen verdere uitleg over. Maar let op: gebruik voor vragen die je hebt niet de OneNote, maar het
vragenforum op de Moodle-ELO!

Vragen?
Als je nog vragen hebt of je loopt tegen een probleem aan, mail dan naar de helpdesk:
helpdesk@stedelijkgymnijmegen.nl

