
 

 

Betreft Richtlijnen afstandsonderwijs  

Breda  17 december 2020 

 

Beste leerlingen, 

 

Vanaf 4 januari zullen we starten met afstandsonderwijs. Dit betekent dat de lessen 

online worden verzorgd middels streaminglessen in Google Meet. Om ervoor te zorgen 

dat de lessen goed lopen en te volgen zijn hebben we een aantal richtlijnen waar je je 

als leerling aan dient te houden. 

 De link naar de les vind je via de Magister huiswerkagenda. 

 Je dient in het bezit te zijn van een device waarop de camera en microfoon het 

doen. 

 Je logt in via je google account van school. Met een privéaccount kun je niet in de 

les. 

 Je camera staat tijdens de hele les aan, je microfoon uit. 

 Als er een plotseling probleem is met je camera of microfoon geef je dit bij aanvang 

van de les door aan je docent via de chat en zorg je dat je het probleem telefonisch 

bij de administratie of het leerling loket meldt.  

 Je zorgt dat je, net zoals op school, aangekleed en verzorgd in de online les zit. 

 Probeer te zorgen voor een goede werkplek aan tafel, niet in bed of op de bank. 

 Zorg dat voorafgaand aan de les je huiswerk of opdrachten gemaakt zijn. 

 Stel je vragen via de chat of door digitaal je hand op te steken in google meet. 

 Je bent het hele lesuur aanwezig, absentie wordt geregistreerd en bij veelvuldig 

verzuim doorgegeven aan Leerplicht Breda. 

Het is voor de docent belangrijk dat je je camera aan zet. Het is veel prettiger lesgeven 

en daarnaast is het beter te controleren of iedereen aanwezig en achter de computer 

zit. Wanneer je tijdens de les je camera niet aan zet zal de docent je uit de online les 

zetten. Je mentor neemt vervolgens contact op met je ouder(s)/verzorger(s) om dit te 

bespreken. Zorg dus dat je device goed werkt. 

We hopen door deze richtlijnen dat het voor iedereen goed vol te houden is om twee 

weken digitaal onderwijs te volgen. Daarnaast hopen we dat je in een goed ritme blijft 

om de draad weer op te pakken als de school open gaat. 

Veel succes! 

Aan de leerlingen van de Campusscholen  


