
 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In de huidige Coronatijd moeten we de organisatie van school aanpassen om uw kind(eren) 
kwalitatief goed onderwijs te kunnen (blijven) geven. De digitale mogelijkheden helpen ons enorm 
om het onderwijs op afstand vorm te geven. Veel lesmateriaal staat in een voor iedereen 
toegankelijke digitale leeromgeving. Het team van de Meander vindt het belangrijk dat er tijdens de 
reguliere lessen op school ook contact is tussen de leerkracht en de leerlingen die thuis het onderwijs 
volgen. Daarom blijven we ook de komende tijd lessen organiseren via Microsoft Teams. Hiervoor 
zijn goede afspraken gemaakt, zodat er veilig en met goede privacy-waarborgen  
lesgegeven kan worden. 
 
De afspraken die wij samen; school, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) maken, zijn: 
 

1. Als je iets niet zou doen in IRL (In Real Life) doe dat dan ook niet online. 
2. De reguliere regels van school gelden ook bij afstandsonderwijs: gedragsregels ICT, 

schoolreglement en toestemming gebruik beeldmateriaal. 
3. Het account dat gebruikt wordt in Teams is persoonlijk en kan niet gedeeld worden met 

derden. 
4. Opnemen van videochats met leraren en leerlingen is niet toegestaan. 
5. De videolessen zijn alleen toegankelijk voor leerlingen. Dit betekent dat wij (de leerkrachten, 

u en uw kind(eren)) de lessen niet opnemen of foto’s maken tijdens de lessen om deze later 
te delen met anderen. 

6. De beelden en geluiden in de omgeving van uw kind(eren) worden uitgezonden en kunnen 
gehoord en gezien worden door andere leerlingen in de klas. Er wordt voor gezorgd dat 
andere huisgenoten of bezoekers weten dat uw kind(eren) een videoles volgt.  

7. Het is een goed idee om uw kind tijdens de videoles aan een tafel met de rug naar een muur 
te laten zitten. De neutrale achtergrond zorgt voor rust in het beeld en voorkomt dat er 
beelden uit de thuissituatie zichtbaar zijn voor de leerlingen die op school werken. 

8. Uw kind(eren) zorgt er tijdens het bijwonen van de videoles voor dat hij/zij op tijd klaar zit 
om de les te starten met zo nodig pen en papier bij de hand. De camera staat aan en de 
microfoon staat standaard uit. 

 
Als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen we het thuisonderwijs op een veilige manier  
vormgeven.  Een deel van de klas op afstand, maar digitaal met elkaar verbonden. Ook dan ben je 
samen een groep. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team de Meander 


