Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van alle leerlingen locatie Slingerbos

Datum : 10 maart 2022
Ref.nr. : 02.00/alle-afd-zwe/geu
Betreft : absentenregistratie

Beste ouder/verzorger,
Vlak voor de krokusvakantie hebt u in een mailing van de directie kunnen lezen dat veel
specifieke corona-maatregelen voor het onderwijs na de krokusvakantie niet meer gelden.
In aanvulling hierop willen wij u in deze brief informeren over de absentie-registratie.
Tot de voorjaarsvakantie werkten wij met een cameraatje in magister. U gaf tot nu toe bij de
ziekmelding aan of uw zoon/dochter in staat was de les online te volgen en het cameraatje gaf
vervolgens voor de docent aan dat de leerling weliswaar thuis zat maar de les online wilde
volgen. Vanaf heden verdwijnt het cameraatje uit de absentenregistratie in magister en voor u
dus de melding of uw zoon/dochter de les online volgt. We verwachten niet dat het online
volgen van een les zal verdwijnen, maar we verwachten wel dat het minder vaak voor zal
komen. Werken zonder cameraatje geeft minder kans op fouten en daarmee een
overzichtelijker absentenregistratie.
U meldt uw zoon/dochter ziek via de site.
toets/schoolexamen wordt gemist.

Zoals altijd geeft u daarbij ook aan of er een

Heel belangrijk: MELD UW ZOON/DOCHTER OP TIJD WEER BETER!
U krijgt bericht van deze betermelding. De tussenliggende AO’tjes (absent ongeoorloofd)
worden na een betermelding met terugwerkende kracht omgezet in ziekmeldingen (ZG), dus
óók voor die lessen waar uw zoon/dochter wel thuis aan het werk was of wel van huis uit de les
online volgde. De consequentie is dus dat er ziekmeldingen voor kunnen komen in magister
terwijl een leerling wél thuis aan het werk was of gedeeltelijk online was. We vragen dat
voorlopig te accepteren, uiteraard houdt de mentor rekening met deze ‘foutmelding’ voordat
hij/zij eventueel in gesprek gaat over een zorgwekkend aantal ziekmeldingen.
Magister is voor uw zoon/dochter leidend (voor de brugklassen: logboek). Daarin staat wat er in
de les wordt gedaan en/of er wordt verwezen naar een planning die bijvoorbeeld op ELO staat.
Huiswerk staat ook in magister of op de planner. Een thuis zittende leerling die wel de les kan
volgen vraagt aan een klasgenoot om bij de docent aan te geven dat hij/zij de les (online) wil
volgen. De klasgenoot opent vervolgens Teams of de docent opent Teams.
Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Bart-Jan Olthuis (leerlingcoördinator onderbouw)
Ilja Schmohl (leerlingcoördinator mavo)
Ellis Tolsma (bovenbouw havo)
Anne Boek (bovenbouw vwo)

