
O N D E RW I J S
o p  a f s t a n d

     Jij
• onderneemt actie om online les te volgen via 

Teams.
• maakt verbinding met de buddy in de klas. 

(lukt dat niet, dan neem je binnen 5 minuten 
via de chat contact op met de docent)

• bent direct aan het begin van de les online.
• bent actief aanwezig in de les. (dus niet bezig 

met andere zaken)
• zit aan een bureau of tafel.

Je wordt absent gemeld en volgt diezelfde dag nog les op afstand. 
De docent is met (de meeste) leerlingen in het lokaal.

BERICHT VOOR JE OUDER(S) / VERZORGER(S)

   JIJ THUIS

Graag tussen 8.00 uur en 9.00 uur absent melden (0570 -504660) wanneer uw zoon/dochter/pupil 
niet in staat is om de lessen op school te volgen. Vemeld daarbij alstublieft de reden van absentie.

Bij de reden ‘quarantaine’ verwachten wij de leerling op tijd online in de les.
Bij de reden ‘ziek’ gaan wij er vanuit dat de leerling geen digitale lessen kan/wil volgen.

Op Het Stormink vinden we het belangrijk dat jouw lessen doorgaan. Ook als jij of je docent even 
niet naar school mag komen i.v.m. quarantaine. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt. 
Hieronder lees je waar jij op moet letten als je te maken krijgt met onderwijs op afstand.

• hebt de camera aan en bent zichtbaar. (evt. met 
aangepaste achtergrond)

• zet de microfoon uit tenzij het nodig is voor de 
les.

• houdt je aan de afspraken die gelden binnen 
school. 

• maakt  je (huis)werk.

• leest dagelijks je e-mail.

   JE DOCENT THUIS

De docent werkt thuis en jij bent samen met de (meeste) leerlingen in het lokaal.

     Jij
• volgt de les onder toezicht van een surveillant.
• doet actief mee met de les die de docent geeft 

vanuit huis via Teams.

• volgt de aanwijzingen en instructies van de docent 
én de surveillant op.

• maakt je (huis)werk zoals door de docent wordt 
aangegeven.


