Telefoontas
Doel:
Leerlingen stoppen de telefoons in de telefoontas zodat ze minder snel afgeleid
worden. Ervaring leert dat het moeilijk is voor de leerlingen om de telefoons in eigen
beheer weg te stoppen (in bijvoorbeeld de schooltas). De docent kan zo zelf bepalen
wanneer telefoons wel of niet toegestaan zijn in de les.
Werkwijze:
▪

▪
▪
▪

▪

▪

(vooraf)
De docent wijst een nummer toe aan elke leerling (bijvoorbeeld op basis van
alfabet) en noteert dit in de eigen administratie. Zo heeft elke leerling een
eigen vakje waarin hij of zij de telefoon telkens inlevert. De docent kan zo ook
eenvoudig controleren of alle leerlingen de telefoons hebben ingeleverd en
welke leerlingen een eventuele herinnering nodig hebben na binnenkomst.
Bij binnenkomst leveren de leerlingen de telefoon direct in (in het eigen vakje).
De beste plek voor de telefoontas is dan ook in de buurt van de deur.
De docent controleert of alle telefoons ingeleverd zijn en vraagt bij afwezigheid
van een telefoon om deze alsnog in te leveren.
Met toestemming van de docent kunnen de telefoons eventueel tijdens de
les (bijvoorbeeld bij het zelfstandig werken voor muziek of bij werkvormen
zoals Kahoot) gebruikt worden. Wanneer de telefoon niet voor educatieve
doeleinden gebruikt wordt tijdens de les zit deze dus de gehele les in de
telefoontas.
Wanneer een telefoon voor andere doeleinden wordt gebruikt dan door de
docent aangegeven, wordt de telefoon ingenomen. De docent geeft de
telefoon aan het einde van de les aan de rector. De telefoon komt in de kluis.
De leerling kan de telefoon aan het einde van de lesdag ophalen bij de
administratie.
Wanneer de leerlingen het lokaal aan het einde van de les verlaten pakken ze
hun eigen telefoon weer uit de telefoontas en gaan naar de volgende les
(waar zij hun telefoon natuurlijk weer netjes inleveren).

Belangrijk:
Alleen wanneer elke docent de telefoontas gebruikt zoals beschreven, zal het voor
leerlingen een automatisme worden om de telefoons in te leveren. Daarnaast
voorkomt het discussies tussen docenten en leerlingen (‘maar bij docent x hoeft dat
nooit…’). Wil je de leerlingen tijdens de les gebruik laten maken van hun telefoons
dan is dat je eigen keuze, maar zorg er wel voor dat de leerlingen aan het begin
van de les altijd ‘gewoon’ hun telefoon inleveren.
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