Beste ouders,
Op Het Nieuwe Eemland publiceren wij roosters via internet.
Hieronder een beschrijving/uitleg.
Website
Het lesrooster kan worden bereikt via de website www.hetnieuweeemland.nl . Aan de
rechterkant in het menu kunt u op roosters klikken. U vindt daar een link naar de
roosterwebsite. Deze roosterwebsite kunt u ook rechtstreeks benaderen door
www.roostereemland.nl in te typen in de adresbalk. Dit is vooral handig wanneer de
schoolwebsite off line is door een storing of een ander probleem. De roosterwebsite staat op
een andere plek en is vaak nog wel te benaderen.
Op de roosterwebsite ziet u een aantal opties:
 Mededelingen die van belang zijn voor het rooster.
 Het dagrooster: hierin zijn alle voor de dag geldende wijzigingen aangebracht. Het
dagrooster staat iedere dag voor 7.20 uur op de website. Zo kunnen alle leerlingen
voor zij vertrekken zien wat de wijzigingen voor die dag zijn.
Het is belangrijk om hier iedere ochtend goed te kijken of er iets veranderd is.
 Het basisrooster: dit is het lesrooster zoals het normaal gesproken is.
 Het corveerooster voor alle klassen
 De leerlingnummers van de bovenbouwleerlingen.
 Het rooster voor de toetsweken.
Mededelingen
Belangrijke mededelingen worden soms via de roosterwebsite gedaan. Deze website wordt
veel bekeken en is dus een goed communicatiemiddel om de leerlingen te bereiken.
Bij de mededeling staat voor wie dit geldt, wat er moet gebeuren en evt. wanneer.
Dagrooster
Wanneer u op dagrooster klikt komt u in de Untis-lesroosters terecht. Aan de linkerkant staat
de datum van de eerste dag van de week.
Voor onderbouwklassen geldt:
Kies in de tab met “soort” voor de optie “klassen”.
In de tab ernaast waar “klassen” boven staat, kunt u niets aanklikken.
In het daarop volgende tab “element” kiest u de klas van uw zoon of dochter. U krijgt dan het
rooster van die dag en ‘s middags ook van de volgende dag te zien. Staan er lessen in rood
dan is er iets veranderd in die les. Bijvoorbeeld een andere docent of een ander lokaal.
Wanneer de tekst doorgestreept is, dan vervalt de les.
Voor bovenbouwleerlingen geldt:
Bovenbouw leerlingen kunnen ook op leerlingnummer hun individuele rooster bekijken.
Kies in de tab met “soort” voor de optie “leerlingen”.
In de tab ernaast waar klassen staat, kiest u de juiste stamklas.
In het daarop volgende tab “element” kiest u het leerlingnummer van uw zoon of dochter. U
krijgt dan het rooster van die dag en ‘s middags ook van de volgende dag te zien. Staan er
lessen in rood dan is er iets veranderd in die les. Bijvoorbeeld een andere docent of een
ander lokaal. Wanneer de tekst doorgestreept is, dan vervalt de les.
Het basisrooster
Wanneer u op het basisrooster klikt heeft u een aantal mogelijkheden. Links staat de datum
van de eerste dag van de week. Daarnaast staat een tab met “soort” daarboven. Hier kunt u
de klas aanklikken. In het volgende tabje “element” zoekt u de klas van uw zoon of dochter
op. U krijgt dan het rooster te zien wat voor een bepaalde periode geldig is.

Uitleg afkortingen in het rooster
De eerste afkorting die u ziet is de naam van het vak. Bijvoorbeeld Ne is Nederlands. De
tweede afkorting is de afkorting van de docent. Het cijfer dat u ziet staan is het lokaal waarin
de les gegeven wordt. Als het hokje in het rooster lichtrood gekleurd is dan betekent dit dat
er een (speciaal) vaklokaal voor deze les gebruikt is. Is het hokje in het rooster blauw, dan
betekent dit dat het gaat om een klas waarvoor het bovenbouwtijdschema geldt.
Is de tekst in het rooster rood gekleurd? Dan is er een wijziging in de les, bijvoorbeeld een
lokaalwijziging of een docentwijziging.
Afkortingen vakken
ak
bi / biol
cae
dr / kudr
du / dutl
ec / econ
en / entl
fa / fatl
gd / glf
gr / grtl
gs / ges / gsv
ha / bha
la / latl
lo
mu / kmu
na / nat / nsk1
ne / netl
rek
sk / schk / nsk2
sl
tl
te / kubv
sc
wi
wo

aardrijkskunde
biologie
Cambridge Engels
drama
Duits
economie
Engels
Frans
godsdienst
Grieks
geschiedenis
handvaardigheid
Latijn
lichamelijke oefening
muziek
natuurkunde
Nederlands
rekenen
scheikunde
studieles
taal
tekenen
science
wiskunde
wetenschapsoriëntatie

Corvee
Verder vindt u hier het corveerooster. Alle klassen komen minimaal één keer per jaar aan de
beurt. Zij hebben dan een week corvee. U kunt de klas van uw zoon of dochter vinden in het
overzicht.
Magister
In Magister kunt u in de agenda ook het rooster vinden maar dit is niet altijd correct.
De dagelijkse roosterwijzigingen worden in Magister pas op de dag zelf bijgewerkt. Ook
worden er in de koppeling tussen roosterprogramma en Magister soms lessen of activiteiten
niet goed overgenomen en deze komen dan niet in de agenda te staan.
Hierdoor is het rooster in Magister niet altijd betrouwbaar.

Het dagrooster op de roosterwebsite is leidend!
Met vriendelijke groet,
De roostermakers.

