
 

     Onderwijs op afstand    

 Informatie leerlingen en ouders 
 

Uitgangspunten en doel 

Het is de taak van de school om onderwijs te verzorgen. Uitgangspunten van het 

Spaarne College voor het geven van onderwijs op afstand luiden als volgt: 

• De leerling moet in staat worden gesteld om uitleg te krijgen van de docent en 

vragen te kunnen stellen via Teams. 

• De leerling moet thuis zelfstandig aan de slag kunnen met behulp van 

studieplanners en een digitale omgeving (Magister en Teams).  

• De docent moet in staat worden gesteld om de voortgang te volgen door middel 

van opdrachten, het afnemen van formatieve toetsen etc. Een leerling moet met 

regelmaat feedback ontvangen op zijn/haar leerproces. 

Het doel is om onderwijsachterstanden waar mogelijk te beperken.  

Periode maandag 4 januari tot en met 18 januari 2021 

De examenklassen hebben op school les volgens aangepast rooster. Houdt magister in de 

gaten. Alle andere klassen krijgen online les. Ook hiervoor wordt een aangepast rooster 

gemaakt. Leerlingen krijgen alle vakken behalve LO, kunstvakken, ICT, mens & techniek 

en praktijkvakken (uitgezonderd praktijk in de bovenbouw in aangepaste vorm). 

De lessen duren 45 minuten (maximaal 30 minuten instructie. 15 minuten maatwerk 

zoals beantwoorden individuele vragen, verdieping op de lesstof etc.). 

 

Wanneer een leerling ziek is: 

• Ouders melden hun kind op de eerste ziektedag af via het algemene 

telefoonnummer. 

• De mentor houdt het verzuim in de gaten. Na 3 dagen neemt de mentor contact 

op met thuis om af te stemmen. 

• De leerling houdt zijn/haar huiswerk bij via Magister en de studieplanners via 

Teams. 

• De mentor houdt wekelijks online contact. 

 



Online gedragsafspraken 

 
Wat verwachten we van jou: 

Magister en Teams 

 Het rooster en het huiswerk staan in Magister. 

 De les start in Microsoft Teams  

De Online les 

 Je bent op tijd online in Teams (Teams openen en op ‘Deelnemen’ 

klikken), volgens rooster 

 Je bent actief aanwezig in de (online)les en niet bezig met andere zaken 

 Je zit aan een bureau/tafel en je hebt de schoolmaterialen bij de hand 

 Je hebt de camera aan en bent zichtbaar (tip: kies voor een veilige 

achtergrond, of maak de achtergrond ‘vaag’) 

 Je zet de microfoon uit, tenzij de docent je een vraag stelt 

 Je houdt je aan de afspraken die normaal gesproken ook in school gelden 

 Je kunt vragen stellen in de chat of door een handje op te steken 

Na de les aan de slag met het huiswerk 

 Kijk in Magister wat het huiswerk is of werk aan de opdracht die je tijdens 

de online les hebt gekregen van de docent 

 Je slaat al het werk op in de OneDrive, zodat je dit daarna kunt uploaden 

en inleveren in Teams 

Afspraken: 

 

We vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Om het 

veilig te houden voor onze leerlingen en docenten gelden de volgende afspraken: 

 We behandelen elkaar met respect. Zowel offline als online gelden de 

normale gedragsafspraken 

 De online lessen zijn alleen bedoeld voor onze Spaarne leerlingen. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling dat anderen reageren tijdens de lessen. Dit 

geldt ook voor ouders 



 Beelden van onze lessen zijn eigendom van het Spaarne College. Het niet 

toegestaan de lessen op te nemen of de beelden ervan met anderen te 

delen zonder uitdrukkelijke toestemming van betreffende personen 

  Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je plaatst en wat je 

doorstuurt. Dus ook als iemand anders het beeld gemaakt heeft. Maak of 

publiceer nooit beelden die jou of anderen in problemen kunnen brengen 

 

Vraag en antwoord 

Vraag: Mijn apps lopen vast / Ik kan bestanden niet meer openen? 

Antwoord: Update de software (iOS) via instellingen en maak ruimte vrij door foto's, 
video's en apps te verwijderen. 

Vraag: Hoe kan ik contact opnemen met ICT als ik problemen heb met mijn iPad? 

Antwoord: Je kunt een mailtje sturen naar ICT@spaarnecollege.nl of via het Team 
'Spaarne College S.O.S. ICT' chatten met een ICT collega. Je kunt in Teams lid worden 
van die groep door de toegangscode 'hxklmam' in te vullen. 

Vraag: Waarom hapert de online les? 

Antwoord: De wifi verbinding is niet sterk. Ga dichter bij de modem zitten om een 
sterkere wifi verbinding te hebben. 
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