
Online onderwijs op het 
Twents Carmel College
Richtlijnen, regels en afspraken

Bekijk altijd in Somtoday wat er van je verwacht 

wordt wat betreft leerdoelen, lesinhoud, huiswerk 

en planning van de lesstof.

Het huiswerk en de lesplanning staan de week 

ervoor op vrijdag om 15.00 uur in Somtoday.

Roostertijd is contacttijd. Dat betekent dat jij én de 

docent tijdens de geroosterde tijden beschikbaar 

zijn, net als in een fysieke les.

Heb je hulp nodig bij het volgen van je online lessen? Vraag je docent, mentor of klasgenoot om advies, 

raadpleeg een online bron of maak gebruik van de help-knop linksonder in Teams. 

Antwoorden op praktische digitale vragen vind je op mijn.tcc-leerling.nl.

Problemen met je device? Neem contact op met de ICT-helpdesk via 085-4884100.

Online lessen vinden plaats in Teams. De lessen 

staan de week ervoor op vrijdag om 15.00 uur klaar 

in de agenda van Teams.

Moet je aanwezig zijn in Teams dan:

-     Ben je op tijd aanwezig.

-     Zit je aan bureau of tafel.

-     Heb je de camera aan en ben je zichtbaar in 

beeld.

-     Heb je de microfoon uit, tenzij de docent een 

vraag stelt.

Teams
-

-

Somtoday is leidend
-

-

-

Maak huiswerk zoals in Somtoday staat 

aangegeven. En vergeet daarbij ook je leerwerk 

niet!

Als je een verplichte les hebt in Teams dan wordt 

de aan-/afwezigheid bijgehouden. Als je niet 

aanwezig bent of je houdt je niet aan de afspraken 

dan wordt dit genoteerd in Somtoday.

Buiten de geroosterde tijden is de docent niet altijd 

beschikbaar, houd daar rekening mee!

Let op
-

-

-

Het is niet toegestaan om foto’s en/of video’s van 

een online les te maken zonder toestemming van 

de docent.

Als een docent een opname van de les maakt, om 

het doel van de les te ondersteunen, zal hij/zij dat 

van tevoren aangeven.

Online pesten is ook pesten en wordt niet 

getolereerd!

Bescherm jezelf én de ander
-

-

-

Als je camera aanzet kun je een andere achtergrond 

kiezen of je achtergrond vervagen.

Kijk regelmatig in je e-mail en in de chat van Teams.

Pauze is pauze! Kijk in de pauze even niet naar (een) 

beeldscherm, maar doe even iets anders. Dat is 

beter voor jouw gezondheid én je ogen!

Tips
-

-

-

Jouw mentor zorgt voor contactmomenten met 

jou en je ouders/verzorgers.

Je mentor bespreek met jou hoe je contact met 

hem of haar kan opnemen.

Mentor
-

-


