Hoe gaan wij online met elkaar om?
Voor lessen op afstand gelden dezelfde afspraken als voor lessen op school. Houd rekening
met 50 minuten Zoomen per ingeroosterde les. Online geldt een zoom-etiquette voor zowel
leerlingen als docenten.

Leerlingen
Wat verwachten we van leerlingen voor het Zoom-moment:











De zoomlessen zijn verplicht. De docent controleert aanwezigheid en noteert deze in
Magister. Bij twijfel aan aanwezigheid, zal de docent je als absent ongeoorloofd
noteren en volgen altijd sancties door school.
Je camera staat aan, tenzij dit anders is afgesproken tussen je ouders en de
coördinator.
Als je laptop geen webcam heeft, dan zorg je zelf voor een werkende externe
webcam.
Kom alleen naar Zoomlessen waar jij door de docent voor bent uitgenodigd.
Meld je aan op Zoom met je voor- en achternaam.
Net als op school draag je passende kleding tijdens de Zoomlessen.
Je zit op een rustige plek zonder veel geluid op de achtergrond.
De spullen die je nodigt hebt voor de les liggen klaar.
Als je problemen hebt je laptop of met internet, neem dan contact op met school om
dit door te geven aan je coördinator.

Wat verwachten we van leerlingen tijdens het Zoom-moment:







Mute jezelf of de docent doet dat voor je.
Als je een opmerking hebt, volg je het stappenplan van de docent. Bijvoorbeeld:
1. Je klikt via ‘Participants’ op ‘Raise hand’ (onderin) als je iets wil zeggen.
2. Je ‘unmute’ jezelf of de docent doet dat voor je.
3. Je stelt je vraag en de docent geeft antwoord.
Gebruik de chat alleen voor schoolse opmerkingen en teken niet op het scherm tenzij
anders afgesproken met de docent.
Houd je aan de algemene schoolregels wat betreft privacy. Je maakt dus geen
schermopnames of screenshots.

Docenten
Wat mag je van de docent verwachten voor het Zoom-moment:







De link staat altijd op dezelfde plek klaar, bij het huiswerk in Magister.
De docent is vaardig met de Zoomapplicatie en zorgt voor 50 minuten aanwezigheid
per ingeroosterde les.
De docent zoomt met een goede wifi-verbinding.
De docent is iedere ingeroosterde les aanwezig en in beeld.
De docent zit op een rustige plek zonder veel geluid op de achtergrond.
Als er een technische storing is laat de docent dit tevoren weten via magistermail en
laat de leerlingen weten waar zij mee verder kunnen.

Wat verwachten we van de docent tijdens het Zoom-moment:






De docent noteert de aanwezigheid in Magister en geeft in geval van twijfel ‘Absent
ongeoorloofd’ aan.
De docent geeft uitleg en helpt indien nodig.
De docent is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
De docent respecteert net als de leerlingen de privacyregels.

