Corona update

vrijdag 20 maart 2020

Voor leerlingen (cc: ouders)
Beste leerling,
Tijd voor een nieuwe corona update. De planning voor de schoolexamens is verstuurd en
we geven tips voor het werken met Magister.

Nieuwe planning voor schoolexamens
eindexamenleerlingen
Doe je dit jaar eindexamen? Dan heb je gisteren, donderdag 19 maart, een mail ontvangen
met aanwijzingen over het afronden van de onderdelen van het schoolexamen (de PTA’s).
Diverse PTA’s zijn aangepast, de MR heeft hiermee ingestemd.
De actuele planning is voor het beroepscollege en de mavo via Magister verstuurd. Voor
havo en vwo-leerlingen staan de toetsschema’s in Magister.me.
Heb je vragen over de planning? Dan kun je bij je mentor terecht. Vragen over vakinhoud
en/of toetsen kun je stellen aan je vakdocent.

Geen examenjaar, maar wel PTA’s?
Zit je in het voorexamenjaar dan maak je je misschien ook al zorgen over wat de huidige en
onzekere situatie voor jouw examentraject gaat betekenen. Op dit moment kunnen wij daar
helaas nog geen concrete uitspraak over doen. We begrijpen dat dit voor jou heel vervelend
is!
Wanneer wij vanuit de overheid meer informatie ontvangen over hoe de situatie zich
ontwikkelt, informeren we je natuurlijk snel. Belangrijk voor nu is je te focussen op de
instructies en opdrachten die je van je docenten krijgt en te zorgen dat je bijblijft met je
schoolwerk. Succes!
Voor mavo 3 en beroepscollege 3 is de stageweek van LOB uit het programma gehaald.

Tips voor Magister
Snel inloggen op Magister.me
Wil je inloggen op Magister.me? Dat kan snel door als je direct naar de pagina magister.me
gaat (tik magister.me in de balk van je browser). Vervolgens tik je de naam Lingecollege in
het invoerveld. Daarna kun je inloggen met je inloggegevens voor Magister.
Digitale leermiddelen en boeken
Magister wordt nu door zoveel mensen gebruikt, dat het programma soms niet goed of
traag werkt. Het kan zijn dat je problemen ervaart bij het gebruik van de digitale
leermiddelen/boeken. In dat geval kun je mailen naar: magister@lingecollege.nl.
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Storingen
Werkt Magister niet goed? Dan kun je nakijken of er een storing is: storingenoverzicht
Magister.
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam,
Toine Schinkel
Bestuurder
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