
Communicatieplan 

Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen leerlingen en docenten zo goed 

mogelijk zal verlopen in de komende periode vind je hieronder alle digitale middelen 

die we gaan inzetten om het onderwijs op afstand te realiseren. 

Magister 

In Magister vind je in het normale rooster al het huiswerk voor de betreffende vakken.  

Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van Magister studiewijzers en Magister opdrachten om je 

te informeren over de lesstof en om gemaakte opdrachten in te leveren.  

Ook wordt er in het huiswerk aangegeven of er op dat lesuur een interactieve les wordt gegeven via 

Teams.   

 

Teams 

Via teams neem je deel aan een interactieve les via een video verbinding.  Je neemt hieraan deel via 

een laptop of computer. Mocht het niet lukken om deel te nemen met een computer of laptop dan 

kun je gebruik maken van de Teams app op je telefoon of tablet. 

Download zo spoedig mogelijk vanuit de Appstore of PlayStore de Microsoft Teams app. 

Je vindt Teams op de computer door in te loggen op www.office.com met jouw school-email 

[leerlingnummer]@lln.csb-amsterdam.nl en bijbehorend wachtwoord. Op de startpagina van Office 

open je vervolgens Teams. In de linker kolom onder het tabblad Teams vind je alle Teams waaraan jij 

deelneemt. 

 

 

 

 

http://www.office.com/


Mail 

Alle communicatie met de docenten verloopt via de mail. Via de mail kun je vragen stellen over de 

lesstof of over andere praktische zaken. Ook de mentor zal je via de mail op de hoogte houden. We 

gaan er vanuit dat iedereen gebruik maakt van zijn of haar school-email, dus niet met jouw privé 

email.  

Je vindt je school-email door in te loggen op www.office.com met jouw schoolemail 

[leerlingnummer]@lln.csb-amsterdam.nl en bijbehorend wachtwoord. Op de startpagina van Office 

open je vervolgens Outlook. 

 

 

 

WhatsApp 

Veel mentoren maken gebruik van WhatsApp om te communiceren met hun mentorklas. Dit is een 

snelle en effectieve manier van communiceren. We zien WhatsApp echter niet als een officieel 

communicatiemiddel tussen leerlingen en docenten en we verwachten dus ook niet van docenten 

om via deze weg communiceren. 

Ondersteuning 

Mocht je hulp nodig hebben bij het werken met de bovengenoemde middelen, probeer dan eerst je 

medeleerlingen te vragen om te helpen. Lukt dit niet, neem dan contact op met je mentor. De 

mentor kan vertellen wat te doen.   

  

 

 

http://www.office.com/

