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Protocol Online lessen 
 
Wat heb je nodig voor het volgen van een online les? 

✓ Een device (computer, laptop of tablet) met camera en geluid. 
✓ Een goede wifi- of netwerkverbinding. 
✓ Je inloggegevens van de Online Werkplek. 
✓ Je lesrooster. 
✓ Papier en schrijfspullen om aantekeningen te maken. 
✓ Een rustige ruimte waar je ongestoord kunt werken. 

 
 Beschik je niet over een geschikt device? Laat dit dan meteen aan je persoonlijk 

mentor weten. 
 
Afspraken tijdens de online les: 
✓ Online gelden dezelfde basisregels als op school. 

o Aan het begin van de schooldag en de start van elke les ben ik schoolklaar. 
o Wij houden ons hier aan de wet en soms zelfs een beetje meer. 
o Wij zorgen samen voor een schone, gezonde en veilige school. 

✓ Je bent op tijd aanwezig in de online les. 
✓ Afwezig? Je ouders melden dit op tijd bij de administratie. 
✓ Eten en drinken doe je in de pauze. 
✓ Naar het toilet gaan is niet toegestaan tijdens de online les. Ook dit kan in de pauze. 
✓ Heb respect voor elkaar en praat alleen over de lesinhoud. 
✓ Focus je alleen op de les en gebruik je mobiel niet. 
✓ Volg de instructies van de docent. 
✓ Je zet en laat de camera aan en zorgt dat de docent jou kan zien. 
✓ De les is alleen bestemd voor jou; er mogen geen andere mensen in dezelfde ruimte 

aanwezig zijn. 
✓ Er mogen geen opnames van de les worden gemaakt en dus zeker niet gedeeld 

worden op welke manier dan ook. 
 

 In het kader van Europese privacywetgeving en de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) is het maken van beeld en/of geluidopnames 
strafbaar. 

 
Afspraken gebruik Microsoft Teams: 

✓ Het is niet toegestaan om Microsoft Teams te gebruiken om te chatten met 
schoolgenoten en/of documenten naar elkaar te sturen. Teams wordt enkel gebruikt 
om de online lessen te volgen en om in contact te komen met de docenten. 

✓ Een overtreding hiervan wordt gemeld bij de directie. 


