
 

 

Landgraaf, 20 september 2022 

 

Betreft: onderwijs op afstand indien je bijvoorbeeld ziek bent maar wel de online lessen kunt 

volgen 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen, 

 

Het onderwijs op afstand is inmiddels het nieuwe ‘normaal’. Dat maakt dat wij het belangrijk 

vinden om er richtlijnen aan te verbinden om de studieresultaten te bevorderen. 

Belangrijke richtlijnen voor online werken  

• Je beschikt over een PC of laptop met camera, geluid en microfoon met internetverbinding. 

Gebruik oortjes, zodat je geen last hebt van omgevingsgeluid.  

• Zorg ervoor dat je device is opgeladen of is ingestoken in het stopcontact.  

 • Ga op een rustige plek in huis zitten waar je niet gestoord wordt.  

• Vooraf zorg je dat je alle spullen van het vak in orde hebt. Boeken/schrift/schrijfwaren enz.  

• Zorg ervoor dat je ruim voor aanvang van de les online bent in MS Teams. Er wordt een 

Teamgroep aangemaakt waarvoor je wordt uitgenodigd.  

• Gedurende de hele les MOET de camera aanstaan. Je moet zichtbaar zijn voor je docent. 

Waarom? Het is niet prettig voor de docent om tegen zwarte vakjes aan te kijken. Daarnaast 

dient het ook voor controle. Gebeurt dit niet dan word je als afwezig geregistreerd.  

Indien je het niet prettig vindt om je eigen achtergrond te tonen, kun je de achtergrond via 

Teams aanpassen. Dit is reeds uitgelegd door je docent.  

 

Camera en/of microfoon van je Laptop/ PC stuk? 
Zo kun je toch gebruik maken van de camera en de microfoon! 
 

• Tijdens Teams vergadering eenvoudig wisselen van apparaat! 
> https://youtu.be/bXhrfh9RKoY 

• Scherm delen en overzicht houden tijdens een Teams vergadering (inclusief gebruik 
2e scherm en mobiel) > https://youtu.be/FaEysYhSTI0 

 

 

 

https://youtu.be/bXhrfh9RKoY
https://youtu.be/FaEysYhSTI0


 

Wanneer wordt er gebruik gemaakt van onderwijs op afstand 

- Je bent niet in staat om fysiek onderwijs te volgen bijvoorbeeld omdat je te ziek bent 

om naar school te komen, maar niet om online lessen te volgen. 

- Je ouder(s)/ verzorger(s) hebben dit met de receptie en/of met de mentor van school 

overlegd. Je wordt dan in het systeem ‘Som’ als online geregistreerd. 

- Je ouder(s)/ verzorger(s) of jij geeft aan hoelang je denkt online te moeten werken 

aan de receptie en/of de mentor. 

- Onderwijs op afstand start 2 dagen na de dag dat je ziek gemeld wordt. 

(voorbeeld: je bent maandag ziek gemeld, je volgt vanaf woensdag de lessen online) 

- Je mag altijd proberen om eerder deel te nemen aan de online lessen.  

- Je belt zelf in. 

 

 

Maurice Verbunt, teamleider bovenbouw 

Maud Debets, teamleider onderbouw 

Team Brandenberg. 

 


