
 

 

 

 

Een ‘les op afstand’ heeft net zoals een gewone les regels waar leerlingen zich aan 
moeten houden. 
 

- Het rooster van Zermelo houden we aan. De link naar de digitale lessen staat 
in je agenda van Magister. 
 

- Je treft de juiste voorbereidingen voor iedere les. 
Leg je schoolboeken, schrift, etui en andere benodigdheden (lesboek, 
rekenmachine etc.) klaar. 

 
- Je hebt je huiswerk af voordat de les start. 

 
- Je bent op tijd aanwezig in de ‘digitale les’. 

Zorg dat je device (laptop, iPad etc.) up-to-date is en dat je op tijd in Teams 
bent. Gaat er iets fout met de techniek, dan stuur je de docent een e-mail om 
te vertellen dat je niet komt. Doe je dit niet, word je geregistreerd in Magister 
als absent.  
Je wordt ook absent gemeld wanneer je niet zichtbaar aanwezig bent in de 
les. Je camera staat de gehele les aan. Ben je uit beeld, dan word je absent 
gemeld. 
Tijdens de les heb je een actieve en betrokken werkhouding. 
Je zit netjes gekleed achter de camera, bij voorkeur achter je bureau. Je hangt 
dus niet op de bank of ligt niet in bed. 
 

- Zorg ervoor dat je in een rustige ruimte zit, het liefst alleen. Zo word je het 
minst afgeleid en kun jij je focussen op de les. Zet je telefoon op stil. 
Je kunt jouw achtergrond vervagen (blur-background) door tijdens het 
videobellen in de balk naast het camera icoontje te klikken. Dit geeft meer 
privacy en zorgt ervoor dat anderen niet afgeleid worden door jouw 
achtergrond. 
 

- Je microfoon is uitgeschakeld, tenzij de docent aangeeft dat je je microfoon 
mag inschakelen. 
Gebruik oordopjes of een koptelefoon, vaak hebben die ook een microfoon. 
 

- Je zegt eerst je naam via de microfoon voordat je begint met spreken. 
Docenten en klasgenoten weten op deze manier wie je bent. Een microfoon 
zorgt er namelijk voor dat je stem anders klinkt en dus ben je niet altijd te 
herkennen.  

 
- Het is niet toegestaan om opnames/screenshots te maken van de les door 

leerlingen. 
 

- Ben je ziek en kan je de digitale lessen niet volgen, dan melden je 
ouder(s)/verzorger(s) jou via Magister of leerling administratie absent. 
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