
 

Novalis College – update 29-03-2020 

FAQ’s II (Frequently Asked Questions) about COVID-19-situation 
 

 

▪ Is de school gesloten? 

 Ja, behalve voor: 

▫ Enkele leden van het crisisteam. 

▫ Opvang van leerlingen waarvan één of beide ouders in een zogenaamd cruciaal beroep werkzaam zijn of  

betrokken bij een zogenaamd vitaal proces. Zie hiervoor: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

 ▫ Er vindt controle op noodzakelijke aanwezigheid (beroep ouders) plaats aan de deur. 

 ▫ Personeel werkt thuis. 

 ▫ Personeel dat voor zeer urgente zaken in het schoolgebouw aanwezig moet zijn, dient hiervoor vooraf  

toestemming te vragen via Rob (Dinslage). Uitsluitend na goedkeuring zal het personeelslid dan 

op een bepaalde tijd tot het gebouw worden toegelaten. 

 

Is het gebouw geopend voor huurders? 

 Nee, tot 01-06-20202 zullen er geen huurders worden toegelaten tot het gebouw. 

 

▪ Tussen welke tijden worden leerlingen, waarvan één of beide ouders in een zogenaamd cruciaal beroep  

werkzaam zijn of betrokken bij een zogenaamd vitaal proces, opgevangen? 

Van 08.30 tot maximaal 15.10 uur. 

 

▪ Hoe worden leerlingen, waarvan één of beide ouders in een zogenaamd cruciaal beroep werkzaam zijn of  

betrokken bij een zogenaamd vitaal proces, opgevangen?  

Leerlingen worden zoveel mogelijk gespreid (één leerling per lokaal). 

 

▪ Wat is handig om (als leerling) mee te nemen als ik op school mag en kom werken? 

 Schrijfgerei, laptop, tablet, iPad, telefoon, schriften, boeken, leesboek. 

 Eventueel mag een leerling onzer zijn eigen account inloggen op de docenten computer die in het lokaal  

aanwezig is. 

 

▪ Hoe worden ouders en leerlingen geïnformeerd? 

Via de mail (naar het mailadres van oudercontact 1 dat in Magister staat). Iedere keer als er een update is, 

wordt vanuit het crisisteam en schoolleiding een brief verstuurd naar dit mailadres. 

 

▪ Hoe wordt personeel geïnformeerd? 

 Via de mail. We gaan er van uit dat een personeelslid iedere dag, bij voorkeur aan het einde van de dag,  

zijn/haar mail checkt.  

 

▪ Kan er in noodgevallen een gesprek op school gevoerd worden met ouders en/of leerlingen? 

 Nee. Alleen telefonisch of digitaal contact is toegestaan. 

 

▪ Mogen er PTA toetsen/onderdelen worden afgenomen in de periode tot 6 april? 

 Nee. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


▪ Hoe zit het met Hoofdonderwijs Periode 6 (aanvang 16 maart)? 

 Deze periode zal, als het geen PTA onderdeel betreft, NIET gegeven worden en komen te vervallen.  

Mogelijk vindt er later wel nog een wijziging in het totale Hoofdonderwijs rooster plaats. 

 

Als periode 6 wel een PTA onderdeel betreft, wordt later bekend gemaakt hoe dit verwerkt gaat worden. 

Op dit moment kunnen we daar nog geen duidelijkheid over verschaffen. 

 

▪ Waar kan ik het (eigenlijke) rooster vinden dat ik zou volgen als de school open zou zijn? 

 Het rooster op Untis https://www.novalis.nl/Organisatie/Roostervakantiedata.aspx is leidend. 

 Het rooster op Magister is een hulpmiddel.  

 

▪ Gaat het onderwijs door? 

 Nee, we zullen het onderwijs (op afstand) wel zoveel mogelijk faciliteren. 

 

▪ Gaat de Toneelperiode P6 door? 

 Voorlopig in ieder geval niet. Het kan wel zijn dat de leerlingen op een later moment nog een 

inspanningsverplichting krijgen om deze periode alsnog af te ronden. 

 

▪ Wanneer begint trimester 3? 

 We hebben de start van trimester 3 (wisseling van enkele PKV vakken) met een week uitgesteld.  

Trimester 3 zal nu op dinsdag 14 april beginnen. 

 

▪ Hoe gaat de begeleiding van mijn Eindwerkstuk nu verder? 

 Dit verloopt voorlopig alleen via Apprentice en mail, eventueel telefonisch. 

 

▪ Moet ik, als leerling, dingen inleveren volgens eerder gemaakte afspraken? 

 ▫ Als dit digitaal kan, ja. 

 ▫ Als dit niet digitaal kan, nee. 

 ▫ Probeer bij vragen rechtstreeks met de betreffende leraar Email contact te hebben. 

 

▪ Hoe zit het met al ingeplande overhoringen, proefwerken, examens etc.? 

 We gaan daar later naar kijken. Uiteraard gaan overhoringen, proefwerken tot 6 april niet door. Eventueel  

kunnen toetsen in gewijzigde vorm wel online afgenomen worden als de leraar daar voor kiest. Meer  

informatie over wel/niet inhalen en wanneer volgt op een ander moment. 

 

▪ Wat wordt er van mij, als leerling, verwacht? 

 Om in Magister en/of studiewijzer te kijken wat het opgegeven (huis)werk is en dat te maken/leren. 

 Als de school weer open gaat, zullen leraren met de leerlingen in gesprek gaan over de lesstof. 

 

Ben ik verplicht aanwezig/online te zijn tijdens online lessen/instructie/chat etc. 

Ja, net zoals in de les heb je als leerling de verplichting om aanwezig te zijn in een les en je huiswerk te 

maken. Indien je niet aanwezig kunt/wil zijn of vermindering noodzakelijk is van het aantal 

huiswerkopdrachten, dan overleg je dat met de docent. 

 

Hoe krijg ik een zo goed mogelijk overzicht van mijn huiswerk?  

Het is voor iedereen op het moment natuurlijk zoeken naar de beste oplossing om het onderwijs op 
afstand zo goed mogelijk te faciliteren. Je kunt voorlopig het beste het overzicht in Magister aanhouden. 
Als leraren appjes en/of mailtjes sturen, vraag dan aan deze betreffende leraren om de opdrachten/het 
huiswerk OOK in Magister te zetten, dan wordt het voor jullie in ieder geval allemaal wat duidelijker. 
We bekijken vanuit de schoolleiding en het crisisteam hoe we dit verder het beste vorm kunnen geven. 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan hoe we het verder allemaal willen gaan regelen, met roosters, 
huiswerk, opdrachten, deadlines etc. Daar komen we z.s.m. op terug. We doen onze uiterste best. 

https://www.novalis.nl/Organisatie/Roostervakantiedata.aspx


 

Waar moet ik, als leerling/ouder, zijn met vragen? 

▫ Voor algemene vragen in eerste instantie bij de mentor. 

▫ Voor specifieke vragen omtrent een bepaald vak bij de betreffende leraar. Leraren zijn op (hun)  

werkdagen bereikbaar voor vragen. 

▫ Voor het aanvragen van een nieuw leerling password: helpdesk@novalis.nl 

▫ Voor het aanvragen van een nieuw ouder password: a.brandt@novalis.nl  

▫ Voor algemene vragen omtrent Microsoft Teams bij de mentor (deze kan dan verzamelen en eventueel  

naar de helpdesk mailen). 

▫ Voor vragen over Microsoft Teams voor een bepaald vak, bij de betreffende leraar. 

▫ Voor specifieke, individuele vragen over Microsoft Teams: helpdesk@novalis.nl   

▫ Voor vragen omtrent Corona en de situatie tot 1 juni, kun je een Email sturen naar: helpdesk@novalis.nl   

Hou bij vragen aan de helpdesk s.v.p. rekening met verwerkingstijd, aangezien er veel mails binnenkomen. 

 

Waar moet ik, als personeelslid, zijn met algemene vragen? 

▫ Voor algemene vragen bij je eigen teamleider. 

▫ Voor specifieke vragen omtrent Corona en de situatie tot 1 juni, kun je ook het Email adres van de  

helpdesk gebruiken (zie onderaan deze lijst). 

 

▪ Mocht uw vraag nog niet beantwoord zijn en niet terug te vinden in de verstuurde brief/brieven, kunt u een  

mailtje sturen naar: helpdesk@novalis.nl Wij proberen uw mail dan z.s.m. te beantwoorden. 

 

Onderstaande rubriek over Microsoft Teams wordt z.s.m. uitgebreid, ook met een sectie vragen voor leerlingen. 

 

Microsoft Teams Vragen – voor leraren 

 

Microsoft Teams – camera en/of microfoon werkt niet 

Op www.sgvvs.nl staat onder handleidingen ook handleidingen [Magister Teams microfoon werkt niet] en 

[Magister Teams camera werkt niet]. Misschien kun je m.b.v. deze handleiding het beeld en/of geluid in orde 

maken. Zo niet, meld dan even opnieuw je probleem aan, maar dan als incident via Topdesk (icoon self service 

portal). In dat geval kijkt ICT er verder naar.  

 

Microsoft Teams – uiterlijk niet examen klassen en examenklassen is verschillend 

Het klopt dat de examenklassen geen klasindeling hebben, dit omdat deze met spoed zijn 

aangemaakt. Er was toen niet de tijd om hier een script voor te schrijven welke de Teams middels 

een template aanmaakt. Het is de bedoeling dan de docenten zelf de leerlingen in hun Teams 

omgeving gaan toevoegen. Mochten jullie hiermee problemen hebben, dan kunnen jullie hier een 

incident voor aanmaken in Topdesk (Selfservice icoontje op bureaublad). Hierbij is het heel 

belangrijk dat de volledige Team naam/namen doorgegeven worden en uiteraard een duidelijke 

omschrijving van het probleem. Meldingen die gedaan worden via de helpdesk@novalis.nl worden, 

indien ze niet direct opgelost kunnen worden, door Michel in Topdesk gezet. 

Microsoft Teams – handige links 

https://www.youtube.com/watch?v=XQa8SHZArAY 

https://www.youtube.com/watch?v=SbkwXual6Vw 
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