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Controleer vooraf of je materiaal werkt (laptop, tablet, camera, microfoon,
luidspreker, headset etc.)
Log op tijd in.
Kun je er niet bij zijn? Meld je dan van tevoren af.
Camera is aan (zowel leerlingen als docent.)
Zorg voor een rustige ruimte om in te werken.
Zorg dat je helemaal aangekleed bent en ergens zit
(Geen blote basten in beeld, niet op bed liggen.)
Volg instructie van docent over microfoon, camera en chat.
(Niet allemaal door elkaar heen praten, microfoon op mute tot je aan de beurt bent.
Chatfunctie is alleen om vragen te stellen over de lesinhoud. Je kunt ook het handje
opsteken.)
De leerling dempt alleen de eigen microfoon en niet die van de docent of anderen.
De docent moet ten alle tijden verstaanbaar blijven.
Focus op de online les.
(Zet je smartphone op niet storen, tenzij je hem voor de les moet gebruiken. Zo
steek meer op van de les.)
Bewaar eten en drinken voor de pauzes, net als op school.
Praat alleen over de lesinhoud, ga respectvol met elkaar om en verstoor de les niet
onnodig.
Maak aantekeningen. Het helpt je om je aandacht erbij te houden en je kunt het
nog eens nalezen.
Het volgen van de online les is alleen voor de leerlingen van die les. Tijdens de
gewone lessen op school zitten ouders of vriendjes uit andere klassen ook niet
achter in het leslokaal, dus nu ook niet.
Maak en deel geen opnames of foto's. Het is wettelijk verboden om stiekem
beledigende afbeeldingen en screenshots te maken van docenten en leerlingen en
deze te delen op openbare sociale media.
Als je online gepest wordt, als je getuige bent van cyberpesterijen of als je merkt
dat leerlingen online ongewenst gedrag vertonen, meld dit dan bij je ouders en bij
je mentor.

Bron: socialmediaimpact.nl

