Essener ondersteunt scholen met het verzorgen van thuisonderwijs
Met de sluiting van scholen voor leerlingen, doet Essener zijn best om docenten maximaal te
ondersteunen bij de taak om onderwijs op afstand te realiseren. Scholen die gedeeltelijk of geheel
met één van onze methodes Thema’s Maatschappijleer werken, krijgen de mogelijkheid om (tijdelijk)
gratis over te stappen op een van onze digitale mogelijkheden. Hiervoor bieden wij de volgende
mogelijkheden:
•

•

Wilt u uw leerlingen snel aan het werk zetten met interactieve- en video-opdrachten? Zet
dan direct de oefenwebsite Thema’s Online in. Dan kunnen zij met hun ELO-account
inloggen op www.themas.online. Er zijn bij al onze methodes voor elk hoofdstuk 2 á 3
interactieve opdrachten ontwikkeld passend bij de lesstof; in totaal meer dan 100
opdrachten per onderwijsniveau. Let op: als docent heeft u op dit platform geen inzage in de
voortgang en resultaten van leerlingen.
Maak tot het eind van het schooljaar gratis gebruik van onze digitale lesmethode. Met onze
digitale lesmethode kunnen leerlingen online aan de slag met het bekende les- en werkboek,
terwijl u als docent hun voortgang en resultaten kunt volgen. De voordelen op een rijtje:
✓
✓
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✓
✓
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✓

Verrijking van de stof met video’s
Grote variëteit aan actuele en interactieve opdrachten
Nakijkfunctie voor leerlingen en docent
Selecteer opdrachten en voeg uw eigen opdrachten toe
Geef uw leerlingen snel en eenvoudig feedback
Eenvoudig inloggen via ELO’s als Magister en SOMToday
Een volledig digitaal les- en werkboek
Inzicht in voortgang en resultaten van leerlingen

Om gebruik te kunnen maken van de digitale lesmethode dient één van de docenten uit de
sectie te worden aangewezen als schoolbeheerder. De schoolbeheerder heeft de taak om in
het systeem aan te geven welke docenten en klassen deelnemen. Het invoeren van de
docenten en klassen duurt doorgaans niet langer dan 15 minuten.
Wilt u tot het eind van dit schooljaar gratis gebruik maken van de digitale lesmethode
Thema’s Maatschappijleer voor uw schoolniveau? Stuur dan een e-mail naar info@essener.nl
met daarin de volgende gegevens:
• Naam van de schoolbeheerder
• Het (school)e-mailadres van de schoolbeheerder
• Het mobiele telefoonnummer van de schoolbeheerder
• Naam en adres van uw school(locatie)
• De BRIN-code van uw school(locatie)
• De schoolniveaus (BK, KGT, Havo en Vwo) die de methode gebruiken.
Na ontvangst van uw e-mail proberen wij u zo snel mogelijk op weg te helpen. Houdt er
rekening mee dat dit vanwege de verwachte toeloop mogelijk enige tijd kan duren. Wij
sturen u per e-mail toegangsgegevens en bijbehorende handleidingen.
Wij rekenen erop dat u hiermee uw leerlingen in korte tijd toegang kunt geven tot de digitale
methode en daarmee het onderwijs voor maatschappijleer op afstand eenvoudiger maakt.
Wilt u eerst meer weten over de digitale lesmethode van Essener? Klik dan hier om de
uitlegvideo te bekijken.

