
Bescherm jezelf én de ander

Het delen en uitwisselen van informatie is toegestaan zolang  

het niet om persoonlijke zaken gaat, anderen niet schaadt en  

er geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van personen.  

Het is dus niet toegestaan om foto’s en/of video’s van een  

online les te maken zonder toestemming van de docent. Als  

een docent een opname van de les maakt, om het doel van  

de les te ondersteunen, zal hij/zij dat van te voren aangeven.

www.thorbecke-zwolle.nl

Onderwijs online op Thorbecke
Regels en afspraken
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         De algemene schoolregels gelden zowel  

    voor de lessen op school als de lessen online. 

Samen zijn wij de school, wij: 

1. helpen elkaar, 

2. doen niets waar anderen last van hebben, 

3. houden ons aan afspraken.

Alle leerlingen en docenten worden  

met respect behandeld, ook als ze een 

andere mening hebben. In een online 

omgeving kunnen reacties makkelijk 

anders geïnterpreteerd worden. Kies  

dus positieve woorden en formuleer  

kritiek constructief en vriendelijk.  

Reageer niet als dat niet nodig is.

Algemene schoolregels, 
zowel op school als online

   Online les, hoe dan?

Lessen worden verzorgd via Microsoft Teams en het huiswerk staat in 

Magister. Communicatie tijdens de les, tussen docent en leerling, gaat via 

Microsoft Teams. In elke les zal er sprake zijn van een live contactmoment. 

De docent bepaalt hoe lang dit live-contact per les duurt. Een docent is  

op zijn/haar werkdagen bereikbaar, maar hij/zij is niet verplicht om na  

17.00 uur of op vrije dagen/dagdelen te reageren. De docent reageert wel  

zo snel mogelijk.

    In beeld

De docent heeft de controle over de lessen 

en het gebruik van Microsoft Teams. 

We vragen de leerling de webcam aan te houden. 

Dit versterkt niet alleen het gevoel van samen werken en samen  

leren, het biedt de docent ook zicht op wat de leerling doet en welke 

problemen er eventueel zijn. De leerling heeft de camera dus aan en 

de microfoon uit, tenzij de docent anders aangeeft. De achtergrond 

kan in Microsoft Teams worden aangepast of vervaagd. Dit kan  

de leerling zelf instellen. Als een leerling niet zichtbaar is voor de  

docent tijdens de les, kan de docent bewijs van deelname vragen, 

zoals bijvoorbeeld een schriftelijk verslag van de les. 

 

Wees respectvol en denk na voordat je iets typt
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