
 

 

Handleiding voor het volgen van online lessen  

 

In januari en februari volgen jullie online lessen vanuit huis. In deze handleiding lees 

je meer over de manier waarop je deze lessen volgt. 

 

Voorbereiding voor de online les 

• Je zorgt dat je ruim op tijd op staat om je voor te bereiden op de online lesdag. 

• Je zorgt dat je voor de eerste online les hebt ontbeten en bent aangekleed. 

• Je zorgt dat je de lesboeken voor de lesdag binnen handbereik hebt klaar 

gelegd. 

• Je volgt online lessen vanaf een rustige en fijne werkplek. Denk aan: je bureau 

of de eettafel. Je volgt een online les nooit vanuit bed. 

• Je gaat naar het toilet buiten de online lessen om.   

• Als je bent voorbereid klik je op de online link, die de docent in magister heeft 

geplaatst. 

• Als de online les start heb je je lesboek, schrift en andere benodigdheden voor 

de les voor je op je bureau liggen. 

 

In de online les  

• Je volgt altijd de stappen op, die op het beginscherm van de online les staan 

afgebeeld:  

1. Je typt je naam in de chat voor de presentie-registratie .  

2. Je zet je webcam aan. 

3. Je mute je microfoon en wacht tot de les begint. 

• Vind je het vervelend dat jouw kamer of werkplek te zien is?  

→ Stel dan bij het betreden van de online les je achtergrond in Teams als 

wazig (vervaging) in. Je bent dan alleen zelf in beeld. 

• Je draagt tijdens de online les geen capuchons. 

• Je antwoordt in de online les alleen als een docent dat vraagt. 

• Je antwoordt in de online les altijd op vragen van de docent.  

• Je gaat niet weg uit de online les zonder toestemming.  

• Ben je niet in beeld, dan ben je niet aanwezig. De docent zal je absent melden. 

• Je verstoort de online les op geen enkele manier. 

 

 



 

Na de online les 

• Na afloop van de lesdag werk je aan het huiswerk dat de docent heeft 

opgegeven. 

• Als de docent je heeft gevraagd om iets in te leveren, dan doe je dat via 

magister-opdrachten.  

 

Wat als het je niet lukt je aan bovenstaande regels te houden? 

• Lukt het jou niet om te antwoorden op de docent, omdat je microfoon het niet 

doet?  

→ Dan ontvang je van ons een uitnodiging om dezelfde dag nog op school te 

komen, om je microfoon te laten maken bij de ICT-afdeling. 

• Lukt het jou niet om je webcam tijdens de online les aan te doen?  

→ Dan ontvang je van ons een uitnodiging om dezelfde dag nog op school te 

komen, om je webcam te laten maken bij de ICT-afdeling. 

• Lever je je huiswerk niet op de afgesproken tijd in?  

→ Dan registreert de docent dit in magister. 

• Heb je je boeken tijdens een online les niet op orde?  

→ Dan registreert de docent dit in magister. 

• Verstoor je een online les?  

→ Je coach neemt contact op met je ouders, om het vervolg van jouw 

deelname aan de online lessen te bespreken. 

 


