
 

Gedragsregels online lessen 

 

 

Onderstaande gedragsregels zijn een aanvulling op het ‘reglement internet en sociale media op 

school’. 

Sinds de start van dit schooljaar (2020-2021) zijn de scholen volledig open. Dagelijks is voor iedereen 

te merken hoe prettig en goed het is om het onderwijs weer in een -bijna- normale setting te kunnen 

verzorgen en meemaken. Tegelijkertijd is het zo dat het coronavirus nog steeds een grote en soms 

verstorende invloed heeft op het onderwijsproces. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een leerling 

positief getest wordt: hij of zij dient dan langere tijd thuis in quarantaine te blijven en dat geldt ook 

voor de medeleerlingen met wie er intensief contact is geweest. Om ook in deze situatie1 het 

onderwijs door te kunnen laten gaan, willen we de lessen online gaan verzorgen. We doen dat via de 

videoverbinding van Microsoft Teams. Leerlingen zullen via een duidelijke instructie worden 

uitgenodigd om via Microsoft Teams aan de les deel te nemen.  

Het is belangrijk om vooraf een aantal spelregels op te stellen waar het gaat om deze digitale vorm 

van onderwijs. Hierdoor kunnen we de online lessen goed laten verlopen en borgen we dat de 

privacyregels voor iedereen gehandhaafd blijven. Om die reden zijn de gedragsregels dan ook 

voorgelegd aan de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Deze heeft met 

onderstaande regels ingestemd.  

Het gaat om de volgende regels, afspraken en aanwijzingen: 

 

1. De leerling zit op tijd klaar voor de digitale les. Het is verstandig om vooraf te testen of de 

camera, microfoon en luidspreker werken. De leerling zou ook gebruik kunnen maken van 

een koptelefoon met microfoon (headset). Als een leerling deelneemt aan een online les is 

het aan de docent om te besluiten of de leerling zijn/ haar camera aanzet.  

 

2. De beelden en geluiden in de omgeving van de thuiszittende leerling worden uitgezonden en 

kunnen gehoord worden door andere leerlingen in de klas. Het is daarom in het kader van de 

privacy van belang dat huisgenoten of bezoekers weten dat de thuiszittende leerling een 

digitale les gaat volgen en dat alles uitgezonden wordt. Het is een goed idee om de camera, 

bijvoorbeeld op de eettafel te zetten, gericht op bijvoorbeeld een muur (de camera is dus 

niet gericht op de woonkamer waar het hele gezin samen zit). 

 

3. De digitale les is gewoon onderwijs. Hierbij is het belangrijk dat de leerling tijdens de les zo 

min mogelijk wordt afgeleid. Het kan daarom verstandig zijn om een apart rustig plekje te 

kiezen, bijvoorbeeld in een slaapkamer, om de online les te laten volgen. De leerling volgt de 

les, ouders en andere huisgenoten houden zich niet met de les bezig. 

 

 
1 We proberen dus de lessen online te verzorgen als een leerling (of een docent) voor langere tijd (= minimaal 5 
dagen) niet op school kan komen.  
 



4. De inloggegevens om online lessen te kunnen volgen zijn geheim en alleen bestemd voor de 

leerling. Het is ook niet de bedoeling om de link waarmee kan worden ingelogd in de digitale 

les te delen met andere mensen, vriendjes of familie. De link is dus vertrouwelijk en strikt 

persoonlijk, want door op de link te drukken wordt directe toegang verleend tot de online 

les. De school heeft het auteursrecht op de lessen. Wij vragen ouders/ verzorgers deze regel 

met zoon/dochter te bespreken en er op te letten dat de leerling zich aan deze afspraak 

houdt.  

 

5. Het volgen van de online les is alleen voor de leerlingen. Tijdens de gewone lessen op school 

zitten ouders of vriendjes uit andere klassen ook niet achter in het leslokaal. Dit betekent ook 

dat leerlingen (of anderen) de les niet opnemen of foto’s maken van de les. Dat zou tijdens 

de gewone lessen op school ook niet zomaar gebeuren. 

 

6. Om tijdens de les te voorkomen dat iedereen door elkaar gaat praten, zet de leerling 

standaard de microfoon uit (mute, er staat een kruisje of streepje door het tekentje van de 

microfoon). De docent kan op afstand de microfoon uit- of aanzetten. De leerlingen praten 

niet door elkaar tijdens de les, de docent is aan het woord en bepaalt wie het woord krijgt 

om iets te zeggen. 

 

Met deze spelregels werken we samen aan het zo goed mogelijk voortzetten van het onderwijs, ook 

als leerlingen of docenten onverhoopt thuis komen te zitten.  

 

Lees ook: 

‘Reglement Internet en sociale media op school’ (op www.sovot.nl/codes/)  

 

 

http://www.sovot.nl/codes/

