Etiquette online lessen
Laurens Lyceum
Januari 2021

Wat verwachten we van onze leerlingen tijdens de online les?
●

We gaan ervan uit dat de leerling bij een online les de hele les de camera aan en het geluid
uit heeft. Je bent zelf ook in beeld. Je achtergrond mag je vervagen of gebruik maken van
een achtergrond in de google meet. Vragen om het aanzetten van de camera is een middel
om aanwezigheid in de les te controleren (dit is wettelijk toegestaan ondanks de privacywet
op basis van ‘gerechtvaardigd belang’).

●

Je zit toonbaar in de les. Je bent je bed uit!

●

Je zit in een rustige omgeving waar je zo min mogelijk gestoord wordt. Wanneer er mensen
meekijken met de les meld je dit bij je docent als deze daar om vraagt.

●

Zoals in een normale les wordt van een leerling actieve deelname aan de les verwacht. Dit
geldt ook voor de les LO.

●

Het niet aanzetten van de camera of het niet op andere wijze actief deelnemen aan de les
(vragen stellen of beantwoorden in de chat, deelname via interactieve app als Lessonup etc.)
kan worden gezien als absentie en ook als zodanig worden afgehandeld.

●

Reacties op vragen van de docent of eigen vragen worden geplaatst via de chat (tenzij de
docent een ander medium voor interactie gebruikt zoals bijvoorbeeld Lessonup of tenzij de
docent toestemming geeft om de microfoon te gebruiken).

●

Het verstoren van de online les, bijvoorbeeld door het niet opvolgen van bovengestelde, kan
leiden tot het verwijderen van de leerling uit de Meet en een melding bij de mentor
(vergelijkbaar met eruit gestuurd worden).

●

Het is - zoals in een normale schoolsituatie - verboden opnames te maken van elkaar
(screenshot, foto van het scherm met je telefoon) of deze te verspreiden. In geval van
overtreding van deze regel wordt altijd melding gemaakt bij de leerjaarcoördinator.

