
Onderwijs op afstand
Wanneer een leerling of docent wel in staat is onderwijs te 

volgen of te geven, maar (vanwege het coronavirus) niet naar 

school kan komen.

Situatie 1 - Jij bent thuis
Bijvoorbeeld bij verkoudheidsklachten, quarantaine, enz. 
Je bent niet ziek. Er wordt melding gemaakt in SOMtoday 
dat je online de lessen volgt. Je kunt daar meteen mee 
beginnen. Jouw docent verzorgt zo mogelijk online 
lessen.

Wat wordt er van jou verwacht?

Jij:

- onderneemt actie om online de les te volgen 

in Teams. (Teams openen en in de agenda op 

‘deelnemen’ klikken)

- maakt huiswerk zoals in SOMtoday of in de 

studiewijzer staat aangegeven.

- kijkt elke dag in SOMtoday en leest jouw e-mail.

- bent actief aanwezig in de les en niet bezig met 

andere zaken.

- zit aan een bureau/tafel.

- hebt de camera aan en bent zichtbaar (kies een 

veilige achtergrond).

- zet de microfoon uit, tenzij de docent anders 

aangeeft.

- houdt je aan de afspraken die normaal ook 

gelden.

Er zijn twee situaties waarin we online onderwijs inzetten

Situatie 2 - Docent is thuis
Bijvoorbeeld bij verkoudheidsklachten, quarantaine, enz. 
Jouw docent gaat zo snel mogelijk vanaf huis online 
lesgeven. Jij zit dan samen met jouw klasgenoten in het 
lokaal.

Wat wordt er van jou verwacht?

Jij:

- zit in het lokaal onder toezicht van een docent of 

onderwijsassistent

- ziet de docent via Teams

- hebt de camera aan als de docent jou in Teams 

wil zien (kies een veilige achtergrond).

- zet de microfoon uit, tenzij de docent anders 

aangeeft.

- maakt huiswerk zoals in SOMtoday of in de 

studiewijzer staat aangegeven

-  hebt oordopjes bij je.

- houdt je aan de afspraken die normaal ook 

gelden.

Heb je problemen met je laptop? Neem contact op met de ICT-helpdesk via 085-4884100.

We gaan ervan uit dat iedereen (leerlingen én docenten) zijn uiterste best doet om het 

onderwijs door te laten gaan. Veel succes allemaal!


