
 

Bijlage 1   

 

Regels voor de lessen op school en de online lessen   

 Tijdens de pauze kunnen de leerlingen naar de aula of het schoolplein.  

 Kantine is gesloten. Er zijn wel frisdrankautomaten die na gebruik gereinigd moeten worden.  

 Leerlingen gaan bij tussenuren of lesuitval naar ruimte 100 of 200 om te werken. Ook hier 

zijn de werkplekken op 1,5 meter afstand gesitueerd.  

 Absenties worden genoteerd door de docent. Leerlingen die online de lessen volgen, loggen 

op tijd in en doen de camera aan.  

 Op school zijn er duidelijke looproutes aangegeven en zullen er ook surveillanten aanwezig 

zijn om leerlingen hierop te wijzen. Er is éénrichtingsverkeer in de gangen en op de trappen. 

Een gedeelte wordt gebruikt om naar boven te lopen en het andere gedeelte om naar 

beneden te lopen.  

 Bij de start van de lesdag (het eerste lesuur) kunnen leerlingen vanaf 08.15 uur naar  het 

lokaal. 

 Bij binnenkomst in het lokaal maken leerlingen hun handen en tafel schoon en bij vertrek 

doen zij dit weer. De benodigde spullen hiervoor zijn aanwezig in het lokaal. 

Les op afstand 

 Iedere les start  met een Google Meet voor de hele klas. De leerlingen moeten hierbij de 

camera aanzetten. Tijdens de les blijft er contact via Google Chat of Google Meet. 

 Aanwezigheid is verplicht en wordt bijgehouden in Magister. De ouders melden afwezigheid 

van hun kind via de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator houdt dit bij en mailt ouders 

en mentor bij opmerkelijke zaken. 

 Mentoren hebben wekelijks contact met alle mentorleerlingen in het mentoruur en zo nodig 

daarbuiten. 

 De stof wordt getoetst. Hierover berichten wij volgende week. 

 

Spelregels bij les op afstand 

Welke afspraken hebben wij om de kwaliteit van de lessen zo goed mogelijk te laten zijn? 

 Start de dag als een gewone schooldag. Sta op tijd op en vergeet je ontbijt niet. 

 Log op tijd in bij Google Meet. Kun je er niet bij zijn? Laat je ouders dit op tijd melden via de 

verzuimcoördinator 

 Zorg voor een rustige ruimte om in te werken. Let ook op de achtergrond: wat zien 

anderen van jou en je omgeving? Je kunt eventueel je achtergrond digitaal 

aanpassen. 

  Volg de instructie van de docent. Zet je camera aan! Dit is belangrijk voor de 

aanwezigheidsregistratie. Zet je microfoon op mute, indien je niets hoeft te zeggen. Steek bij 

een vraag digitaal je hand op of stel een vraag via de chat. 

 Focus op de online les. Zet bijvoorbeeld je smartphone op niet storen, totdat je 

eventueel de opdracht krijgt om hem te gebruiken. Eigenlijk net zoals in de klas. Zo 

laat je je niet afleiden door chat- en pushberichten en steek je meer op van de les. 



 

 Bewaar eten en drinken voor de pauzes, net zoals je dat gewend bent op school. 

 Praat alleen over de lesinhoud en ga respectvol met elkaar om. Ga niet uitgebreid via 

een ander platform chatten en verstoor de les niet onnodig. Tijdens de online lessen 

is het anti-pestprotocol gewoon van kracht. 

 Maak aantekeningen, net zoals in de klas. Het helpt je om je aandacht erbij te 

houden. Het luisteren naar een scherm is intensief. Het nalezen van je 

aantekeningen vergroot het leereffect. 

 Houd je ook tijdens de online les aan de afspraken die op school gelden. Denk hierbij 

aan het social media protocol. 

 Maak en deel geen opnames of foto's. Het is wettelijk verboden om stiekem 

afbeeldingen en screenshots te maken van docenten en leerlingen en deze te delen 

op openbare sociale media. Het overtreden van deze regel zorgt voor zware 

sancties! 

 
 


