Gedragsregels videobellen
Afspraken met ouders en leerlingen
De school kan in bepaalde situaties ervoor kiezen dat de leerlingen les krijgen via
videobellen. Daarbij komen de leraren en/of leerlingen in beeld. Dit mag zonder
toestemming als lesgeven op een andere manier niet kan, zoals nu tijdens de lockdown.
Samen willen we ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk blijft.
Dat doen we door onderstaande gedragsregels in acht te nemen.

◊

Zorg dat de software (op laptops en computers) is bijgewerkt en maak
gebruik van antivirusprogramma’s.

◊

Gebruik jouw eigen account en deel je wachtwoord nooit met anderen.

◊

De digitale videoles is lestijd.

◊

Iedereen zit op tijd klaar voor de videoles. Controleer voor aanvang of de
camera, microfoon en luidspreker het goed doen.

◊

Maak bij voorkeur gebruik van een koptelefoon met microfoon.

◊

Zet tijdens de les standaard de microfoon uit. De leraar kan op afstand de
microfoon aan- of uitzetten en bepaalt wie het woord krijgt.

◊

Kies een achtergrond uit Teams.

◊

Zorg voor een rustige plek in huis en dat er tijdens de les zo min mogelijk
afleiding is.

◊

Zorg ervoor dat andere huisgenoten of bezoekers weten dat een videoles wordt
gevolgd en dat alles wordt uitgezonden.

◊

Het volgen van de videoles is alleen voor klasgenoten. Tijdens de gewone
lessen zitten ouders ook niet achter in het leslokaal (bij jonge kinderen in de
onderbouw mogen ouders natuurlijk even helpen wanneer iets niet lukt).

◊

De link naar de videoles is vertrouwelijk. Laat andere mensen, vrienden of
familie deze link niet gebruiken. Bespreek deze regel thuis. De leraar houdt in
de gaten wie er inlogt en de les bijwoont.

◊

Meld het direct aan de leraar als er een vermoeden is dat iemand zonder
toestemming de link heeft gebruikt, of als de link per ongeluk is doorgestuurd
naar iemand buiten de klas.

◊

De lessen mogen niet worden opgenomen. Screenshots of foto’s maken is
ook niet toegestaan.

◊

Wanneer de leraar opnames maakt van de les, dan wordt dit vooraf verteld. We
vragen dan de camera uit te zetten, zodat leerlingen niet zichtbaar in beeld zijn.

