
Onderwijs op afstand 
Twents Carmel College
Richtlijnen, regels en afspraken voor 
leerlingen van Praktijkonderwijs
Kun of mag je niet naar school komen maar ben je wel in staat om 

lessen te volgen? Of ben jij wel op school maar geeft de docent les vanaf 

een andere locatie? Dan krijg je onderwijs op afstand. Daarover hebben 

we een aantal afspraken gemaakt.

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.

• Moet jij thuis onderwijs volgen? 
 Dan meldt een ouder/verzorger jou vóór
 8.30 uur telefonisch af bij de receptie van
 school (dus niet via Somtoday)

• Je hoeft niet afgemeld te worden als jouw
 hele klas thuis onderwijs volgt of als de
 docent geen les geeft vanaf school

• In de agenda van Teams staan al 
 jouw lessen

• Jij kijkt regelmatig in je mail en in de
 chat van Teams voor schoolopdrachten 
 en huiswerk. Vergeet je leerwerk niet!

• Je zorgt er zelf voor dat je kunt meedoen
 met de lessen en zoekt hierover contact
 met je docenten

• Roostertijd is contacttijd. Tijdens de
 geroosterde tijden ben je beschikbaar, 
 net als tijdens de lessen op school

• Voor online lessen ben je aanwezig 
 in Teams

 Als je niet zichtbaar bent voor de docent tijdens de les, dan zet de docent jou op ‘afwezig’ 
en worden jouw ouders/verzorgers hierover gebeld

• Klik je in agenda in Teams op ‘Deelnemen
 aan een vergadering’ en neem je deel

• 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 als de docent praat

• Klik je op het handje als je iets wilt vragen

• Zet je de microfoon aan als je iets
 gevraagd wordt

• Je kunt in Teams een andere achtergrond
 kiezen of je achtergrond vervagen

• Pauze is pauze! Kijk in de pauze even niet
 naar (een) beeldscherm, maar doe 
 iets anders. Dat is beter voor jouw
 gezondheid én je ogen!

• Je hebt twee mentormomenten op 
 een lesdag. Eén aan het begin van de dag
 en één aan het einde van de dag

• Je mentor bespreek met jou hoe je contact
 met hem of haar kan opnemen

• Zetten lessen, schoolopdrachten en andere
 bronnen klaar in Teams

• Zorgen dat jij op tijd kunt weten wat 
 het huiswerk is 

• Zijn beschikbaar voor vragen via Teams
 of via e-mail. Buiten de geroosterde tijden
 is de docent niet altijd beschikbaar, 
 hou daar rekening mee

• Foto’s en/of video’s maken van een online
 les mag niet zonder toestemming van 
 de docent

• Als een docent een opname van de les
 maakt om de les te ondersteunen dan
 geeft hij/zij dat van tevoren aan

• Docenten zijn bereikbaar op werkdagen
 van 8.30 tot 16.30 uur. Probeer buiten deze
 tijden zo weinig mogelijk berichten 
 te sturen

• Online pesten is ook pesten en tolereren 
 we niet!

Wat doen jij en je ouders/verzorgers?

Let op!

Moet je aanwezig zijn in Teams dan:

Tips!

Wat doet jouw mentor?Wat doen jouw docenten?

Bescherm jezelf én de ander


