
Wij vinden het belangrijk 
dat iedereen op school zich 
veilig voelt. Daarom zijn er 
een aantal regels waar je je 
aan moet houden als je een 
online-les volgt. Ze zijn 
geldig in het online-leslokaal, 
als je een opgenomen les 
bekijkt maar ook als je een 
chatgesprek hebt met 
docenten of medeleerlingen.  

Net als in een gewoon les- of praktijklokaal gaan we 
respectvol met elkaar om in een online-les. 

Je neemt alleen deel aan online-lessen waar je voor bent 
uitgenodigd en je bent in principe de hele les aanwezig.

In een online leslokaal houd je je aan de regels van de docent, 
over bijvoorbeeld je audio-/video-instellingen en hoe je 
vragen kunt stellen of iets kunt zeggen tijdens een online-les.

Je camera staat in ieder geval aan aan het begin van de les en 
op die momenten dat de docent daarom vraagt. De microfoon 
zet je aan op het moment dat je iets wilt vragen of antwoord 
moet geven op een vraag van de docent.

Gebruik bij voorkeur de door de school geleverde/
aanbevolen software. Of gebruik een device dat beveiligd 
is met een wachtwoord en gebruik een veilige en sterke 
netwerkverbinding.

Het is niet toegestaan om foto’s (incl. schermafbeeldingen), 
video’s en/of geluid van de online lessen op te nemen, 
op te slaan, bewerken en/of delen op sociale media of 
andere kanalen. Dat geldt ook voor anderen zoals ouders/
verzorgers/huisgenoten.

Het is verboden om strafbare feiten te plegen. De wetten en 
regels die zijn vastgelegd in het wetboek van strafrecht zijn 
ook online van toepassing. Wat je in het echte leven niet mag, 
mag je online dus ook niet. 

Als je je niet aan de afspraken op jouw school houdt, 
worden er op school maatregelen genomen. Wanneer je 
strafrechtelijk de fout in gaat kunnen de school en/of andere 
beschadigde personen aangifte doen bij de politie. 
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Ik heb les
Houd je bij online-les 
aan deze spelregels




