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Beste leerling,
Ineens moest je onderwijs op afstand gaan volgen. Geen lessen meer in een echt
schoollokaal met je klasgenoten en docenten om je heen, maar een online les met
je computer en camera op jouw eigen werkplek thuis. Dat is voor iedereen even
wennen. Maar wist je dat we eigenlijk niet veel anders van je verwachten dan bij een
les op school? Oké, wel wat meer zelfstandigheid en initiatief…
We missen jullie, maar ook op afstand proberen wij je zo goed mogelijk door deze tijd heen
te loodsen, zoveel mogelijk contact te houden en ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk
vertraging op loopt. Het is daarom belangrijk dat je alle online lessen volgt en je opdrachten
op tijd inlevert. Maar hoe kun je je nou het beste voorbereiden op zo’n les? En hoe gaat het er
in een online les aan toe? Lees hieronder de tips en tricks die je wegwijs maken in het “online
onderwijs op afstand”.

Je voorbereiden op de online les

Het volgen van een online les

Je hebt een uitnodiging ontvangen voor een
online les, hoe bereid je deze voor?
• Kijk elke ochtend na voor welke les(sen)
je bent uitgenodigd en zorg dat je deze
ook volgt.
• Kun je toch niet aanwezig zijn? Vraag
dan vooraf toestemming aan je docent.
• Je kan in beeld komen, dus zorg voor
gepaste kleding (dus geen pyjama,
petje, capuchon etc.).
• Zorg voor een rustige plek (aan een
tafel/bureau) zonder achtergrondgeluiden.
• Leg je boek, schrift, pen, rekenmachine
en andere spullen klaar binnen
handbereik.
• Zorg dat je weet hoe je de microfoon en
camera aan kunt zetten en test even of
ze werken.
• Heb je een technisch probleem ontdekt?
Dan meld je dit bij je docent.
• Zorg dat je tijdig begint met
bovenstaande voorbereidingen zodat je
op tijd in de les aanwezig bent.

Je bent voorbereid, de les gaat beginnen, en nu?
• Log op tijd in volgens de instructie die je
hebt gekregen van je docent.
• Sluit alle niet-schoolse websites en
programma’s af zodat je je kunt
concentreren op de les.
• Doe actief mee met de les: stel vragen,
beantwoord vragen, maak notities etc.
• Tijdens een les ben je alléén bezig met de
les, en dus niet met gamen, Instagram etc.
• Als je docent je vraagt om in beeld te
komen, zet dan je camera en microfoon aan.
• Zorg dat je camera alleen gericht is op jou
en niet op eventuele huisgenoten.
• Blijf gedurende de les ook zitten en loop
niet weg van je computer.
• Hou je aan de algemene schoolregels
t.a.v. privacy en maak dus geen
schermopnames of screenshots
van andere personen in de les.
En zijn er vragen? Vind je iets moeilijk of zijn er
problemen met je werkplek? Neem dan contact
op met de mentor.

Voor ouders:
Probeer uw kind zo veel mogelijk te stimuleren om ook écht deel te nemen aan de online lessen
en overig onderwijs op afstand. Lees bovenstaande tips goed door. Alleen samen kunnen wij
ervoor zorgen dat uw kind zo goed mogelijk door deze bijzondere tijd komt!
Tip! Op onze website is uitgebreide informatie te vinden over inloggen, Somtoday, Office 365 etc.

Blijf op de hoogte!
Bezoek onze website

Kijk eens op Facebook

Volg ons op Instagram

