Aandachtspunten onderwijs via Teams
De komende periode kan het voorkomen dat onderwijs niet alleen ín het klaslokaal gegeven wordt. Dit kan
zijn omdat de leerkracht en/of leerlingen vanwege RIVM-richtlijnen vanaf huis moet werken. In dit
document geven we een aantal tips en richtlijnen die helpen om het onderwijs goed te laten verlopen, maar
ook privacywetgeving na te leven.

Algemene tips en richtlijnen
•

•

•

•

•

Iedereen zit op tijd klaar voor de videoles, net als in het echt. Controleer voor aanvang of de camera,
microfoon en luidspreker het goed doen. Het handigst is om een koptelefoon met microfoon te
gebruiken, dan is er zo weinig mogelijk afleidend geluid.
De beelden en geluiden in Teams worden uitgezonden en kunnen worden gehoord door andere
leerlingen in de klas. Zorg ervoor dat andere huisgenoten of bezoekers weten dat een videoles wordt
gevolgd en dat alles wordt uitgezonden.
Richt de camera op een neutrale achtergrond, blur (vervaag) de achtergrond of kies een plaatje in
Teams. Op die manier is je thuissituatie niet zichtbaar. Dit is zowel voor leerlingen als leerkrachten
belangrijk.
De Teams-omgeving en de link naar de les is vertrouwelijk. Anderen dan de medewerkers of
leerlingen kunnen de les niet bijwonen. Het is goed om dit met elkaar te bespreken. Mocht je het
vermoeden hebben dat er toch iemand anders toegang heeft, meld dit bij je leerkracht en ICT. De
leraar houdt sowieso in de gaten wie er inlogt en de les bijwoont.
De lessen mogen niet zomaar worden opgenomen. Screenshots of foto’s maken is ook niet
toegestaan. Wanneer toch opnames worden gemaakt van de les, dan vertellen we dat vooraf aan de
leerlingen. We vragen dan de camera uit te zetten, zodat leerlingen niet zichtbaar in beeld zijn.

Leerlingen die vanuit huis onderwijs krijgen
•

•
•
•
•

•

De camera staat (in het klaslokaal) gericht op de leerkracht. Deze komt alleen in beeld als het voor de
les noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij instructie. Stemmen van leerlingen zijn niet direct herleidbaar naar
personen, voor de AVG is het geen probleem dat die bij de leerling thuis hoorbaar zijn.
Aan je ouders vragen we om te checken of de software op laptops en computers thuis is bijgewerkt
en om gebruik te maken van antivirusprogramma’s.
De digitale videoles is gewoon lestijd. Zorg ervoor dat je tijdens de les zo weinig mogelijk afleiding
krijgt. Zorg voor een rustig plekje in huis met een goede internetverbinding.
Het volgen van de videoles is alleen voor jou en je klasgenoten. Tijdens de gewone lessen zitten
ouders toch ook niet achter in het leslokaal?
Om tijdens de les te voorkomen dat iedereen door elkaar praat, zet je standaard de microfoon uit (er
staat een kruisje of streepje door het tekentje van de microfoon). De leraar kan op afstand de
microfoon aan- of uitzetten en bepaalt dus wie het woord krijgt.
Je kan je hand digitaal opsteken als je iets wilt zeggen.

Leerkrachten die vanuit huis lesgeven
•
•

De ict-middelen die leerkrachten gebruiken zijn ter beschikking gesteld door het bestuur (laptop).
Als de leerkracht vanuit huis lesgeeft en de leerlingen in het klaslokaal is het geen probleem dat de
camera in de klas permanent aanstaat. Leerlingen worden niet in een privésituatie gefilmd, dus is het
geen probleem dat de leerkracht een videoverbinding heeft openstaan. Leerlingen zien ook niets
anders dan ze normaal zien.

ICT-Baasis

Aandachtspunten privacy bij werken met MS-Teams

1

