Veel gestelde vragen aan de Paulus mavo omtrent Corona maatregelen
1. Hoe zit het met de bereikbaarheid van de school?
De scholen zijn in ieder geval tot 6 april gesloten. Er worden geen onderwijsactiviteiten op school
aangeboden. Wij organiseren ons onderwijs op afstand.
We zijn te bereiken via de mail info@paulusmavo.nl. Ook zijn wij op werkdagen telefonisch
bereikbaar tussen 10.00u-14.00u via 023-5270454. Er mag ook altijd contact opgenomen worden
met de mentor: voorletter.achternaam@paulusmavo.nl. Is er behoefte aan contact met de
schoolleiding? Stuur dan een mail naar de directeur dhr H. Meinders: h.meinders@paulusmavo.nl.
Alle mailadressen van onze medewerkers zijn ook te vinden op onze website.

2. Waar kan ik informatie vinden over de Coronamaatregelen die de Paulus Mavo genomen heeft?
Alle algemene informatie wordt naar leerlingen en ouders gemaild via de Magistermail.
Informatie over je schoolwerk vind je in het programma “Teams”. Alle leerlingen zijn uitgenodigd.
Dinsdag 17 maart heeft elke mentor met zijn/haar klas een chatsessie/zoom sessie gehad om te
kijken of alle programma’s werken. Voor elke vak is er een “team” aangemaakt. Wekelijks zijn er
blokken ingeroosterd met je vakdocent om online instructie te krijgen, vragen te stellen en
opdrachten door te nemen.

3. Ik heb een vraag, waar kan ik die stellen?
-

Heb je algemene vragen? Werkt je Magister niet, ben je inloggegevens kwijt of is je iPad
geblokkeerd? Stuur dan een mail naar je mentor: voorletter.achternaam@paulusmavo.nl.

-

Heb je vragen over de lesstof of een lesprogramma? stel je vragen binnen “Teams” tijdens de
online les momenten, stuur een privé chat bericht aan je vakdocent of mail je vakdocent.
voorletter.achternaam@paulusmavo.nl.

-

Heb je een andere vraag? Voor overige vragen kunnen jij of je ouders ook een mail sturen
naar: info@paulusmavo.nl, naar een van de leerling coordinatoren:
coordinatoren@paulusmavo.nl of naar de directeur dhr. H. Meinders:
h.meinders@paulusmavo.nl

Alle mailadressen van medewerkers zijn te vinden op onze website. We proberen je zo snel mogelijk
antwoord te geven, maar soms heb je wat meer geduld nodig. We helpen je zelf op weg of verwijzen
je door naar de juiste persoon. Vergeet ook je klasgenoten niet. Wie weet kunnen zij je helpen met
vragen!

4. Hoe ziet mijn rooster eruit zolang er onderwijs op afstand is?
We volgen de vakken volgens planning. Elk vak heeft 1 of meerdere blokken in magister van 1,5 uur
per week. Kijk voor je rooster in magister. Tijdens deze blokken is de vakdocent online in het
programma “Teams” om extra instructie te geven, opdrachten door te nemen of vragen te
beantwoorden. Als je zelf verder kunt met de lesstof dan hoef je niet verplicht “online” te zijn tijdens
deze momenten. Wel verwachten we van je dat je serieus en zorgvuldig je opdrachten maakt en dat
je je werk volgens afspraak inlevert bij je vakdocent. Tijdens deze online momenten gelden de
normale gedragsafspraken. Leerlingen kunnen bij storend gedrag uit een sessie worden gezet.
Mentor en ouders worden dan op de hoogte gesteld.
Tip: besteed elke dag volgens het rooster tijd aan je schoolwerk. Zo loop je niet achter. Mocht je hulp
nodig hebben, neem dan contact op met je vakdocent of je mentor. We helpen je graag!

5. Hoe zit het met SO’s, proefwerken en cijfers?
Vooralsnog geven wij geen SO’s en proefwerken. We kunnen namelijk geen leerlingen op school
ontvangen. We kunnen natuurlijk voor een aantal vakken wel op andere manieren de lesstof toetsen,
daar denken we momenteel hard over na. Wanneer we dit helder hebben dan laten we jullie dit
direct weten.

6. Ik zit in de examenklas, hoe zit het met mijn toetsen en examens?
UPDATE 24 maart 2020: De centrale examens gaan niet door. Dat heeft minister SLOB (onderwijs)
besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd (tot begin
juni) om de schoolexamens (SE) af te ronden. Er komt nog informatie over de zak-slaagregeling en
de herkansingen. Daarna zal duidelijk worden hoe het SE de basis voor het diploma vormt.
Voor de basis en kader leerlingen betekenen de nieuwe maatregelen dat de CSPE’s niet doorgaan.
Voor de schoolexamens B/K/TL had de Paulus al errata opgesteld en die worden nu nogmaals in het
licht van de nieuwe maatregelen bekeken.
Uitgangspunt is dat we zo weinig mogelijk onderwijsactiviteiten in school plaats willen laten vinden.
De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat uiteraard voorop. Wanneer
het voor het schoolexamen echt noodzakelijk is dat bepaalde PTA-onderdelen afgerond moeten
worden om de eindtermen te halen, dan zullen wij opnieuw bekijken in welke vorm we dat gaan en
kunnen doen.
We komen snel met uitgebreide informatie. Heb je toch nog vragen of maak je je zorgen, neem dan
contact op met je mentor.

7. Is het mogelijk om een afspraak te maken met een medewerker op school?
In principe is de school niet toegankelijk voor leerlingen. Ook onze medewerkers werken zoveel
mogelijk vanuit huis. De veiligheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop. De school is
vooralsnog wel open van 08.15-16.15 uur. Mocht het echt noodzakelijk zijn dat jij of je
ouders/verzorgers op school komen, neem dan van tevoren contact op met de Paulus mavo. Dit kan
via de algemene routes: telefoonnummer: 023-5270454 (bereikbaar tussen 10.00u-14.00u) of per
mail via: info@paulusmavo.nl. Je mag ook altijd contact opnemen met je mentor.

8. Hoe houdt de mentor contact met mij en de klas?
Elke mentor heeft wekelijks een mentormoment ingepland in magister. Het is van belang dat je
tijdens dit moment online bent zodat de mentor kan checken hoe het er voor staat. We hebben je
ouders/verzorgers gevraagd jou te helpen herinneren aan deze momenten. Mochten wij het idee
krijgen dat je bijvoorbeeld weinig online bent, of je afspraken mist/opdrachten niet inlevert, dan
neemt de mentor contact op met je ouders.

9. Ik kreeg hulp vanuit het zorgteam. Hoe gaat dat nu verder?
Alle leerlingen die wat extra ondersteuning vanuit het zorgteam kregen (bijvoorbeeld van de
leerlingbegeleider of orthopedagoog) die krijgen dit nu ook. Je snapt dat dit wel in een andere vorm
moet. Wekelijks heeft de leerlingbegeleider of orthopedagoog contact met jou via de
telefoon/skype/facetime of zoom. De leerlingbegeleider of orthopedagoog heeft jou en je
ouders/verzorgers hierover een mail gestuurd en met jou apart een afspraak gemaakt hoe jullie
communiceren. Je mentor weet wanneer je een afspraak hebt staan en ontvangt ook een
terugkoppeling wanneer er bijzonderheden zijn. Mocht het je niet lukken om op een afspraak
bereikbaar te zijn, dan maak je zelf een nieuwe afspraak. Mocht je onbereikbaar zijn op een afspraak
dan neemt de leerlingbegeleider of orthopedagoog contact op met je ouders/verzorgers. Trainingen
zoals faalangst en SOVA gaan voorlopig niet door.

10. Hoe zit het met het “schoolprofiel op mijn IPad?
Je schoolprofiel blijft van kracht. Dit betekent dat je op schooldagen tussen 08.15-16.15 uur je iPad
alleen kunt gebruiken voor schoolwerk en de door school goedgekeurde apps. Je kunt dus zonder
afleiding je volledig concentreren op je schoolwerk😉😉
Na 16.15 uur, in de weekenden en schoolvakanties staat het schoolprofiel uit.

Voor overige algemene vragen omtrent school en Corona kun je ook terecht op:
https://oudersenonderwijs.nl/

