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1. Inleiding
Op het Erasmiaans hanteren we de landelijke coronaregels die terug zijn te vinden in het Protocol
onderwijs tijdens corona. De laatste versie van dit protocol is te vinden op de website van de VOraad.
In dit document staan de afspraken over de inrichting van het onderwijs die specifiek op het
Erasmiaans gelden.
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2. Inrichting onderwijs tijdens corona
•
•
•

•

Er wordt fysiek op school lesgegeven volgens het normale rooster.
De docent maakt voor elke les een Teams-meeting aan voor leerlingen die thuis in
quarantaine zitten.
Docenten die thuisblijven met verkoudheidsklachten: huiswerk blijft altijd staan (ook als de
les vervalt). Aan ouders en leerlingen wordt duidelijk gemaakt, dat het huiswerk gewoon
doorgaat. SO’s gaan in principe door (met een surveillant).
Communicatiekanaal: Magister-berichten en/of school-e-mail. We verwachten van leerlingen
dat ze beide mailboxen checken.

Leerlingen die in thuis zitten
Als er een melding binnenkomt bij de receptie wordt er nagegaan of een leerling ziek is, of
verkouden thuis. Er wordt onderscheid gemaakt in de melding “Zi” (ziek) en “Zq” (niet ziek, wel thuis,
dus in staat lessen te volgen). Docenten kunnen in magister zien welke leerlingen er online les
volgen door in magsiter op de op de foto van de leerling die afwezig gemeld is te klikken; er verschijn
rechts een tabblad en daarin staat vermeld “Zq” (quarantaine) of “Zi” (ziek en niet in staat les te
volgen). Deze mogelijkheid is er helaas niet in de app op de telefoon.
Docenten maken een eigen Teams-meeting aan per klas/cluster in Magister en plaatsen de link in de
agenda (bij het huiswerk) op Magister. De docent houdt deze Teams-meeting geopend en ziet
leerling(en) in de wachtkamer verschijnen om ze vervolgens toe te laten. Leerlingen kunnen de les
volgen via microfoon en/of webcam, evt. aangevuld met een screen share van het smartboard. De
komende weken maken we het technisch mogelijk om vanuit alle lokalen op deze manier les te
geven.

Docenten die thuis zitten
Docenten die vanaf afstand lesgeven (bijv. wegens quarantaine). De handelswijze is als volgt:
-

-

-

De docent meldt zich voor 7.30 uur af via absentmelden@erasmiaans.nl en geeft aan dat
hij/zij vanaf thuis les wil geven. Hij/zij maakt een voor elke les een Teams-sessie aan in
Magister.
De roostermaker geeft het dagrooster van de afwezige docent door aan de surveillant. Hij
roostert de lessen zo veel mogelijk de hele dag in hetzelfde lokaal.
De surveillant haalt om 8.00 uur het rooster op bij Eric.
Als er geen surveillant beschikbaar is, roosteren we de klassen zo veel mogelijk in in een
lokaal waar enig toezicht mogelijk is (tegenover kamers jaarleiders, concrectoren), zodat er
bij evt. problemen ingegrepen kan worden. In dat geval start de jaarleider de les op in het
lokaal.
De ICT-afdeling is beschikbaar als achtervang.
Aan het begin van je les start de docent vanaf huis de Teams-meeting. De surveillant laat een
leerling inloggen in Magister om de Teamslink in het lokaal te krijgen.
Via de webcam en het smartboard ziet en hoort de docent de klas en vice versa. Omdat het
een 1-op-1-verbinding is, zit er geen tijdslimiet aan de meeting.
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3. Beleid videobellen/privacy
3.1 Privacyverklaring
Voor het gebruik van videobellen in de les geldt de privacyverklaring van Stichting BOOR. Ook gelden
het pestprotocol en het sociale-mediaprotocol van de school. Daarnaast heeft de school een aantal
aanvullende regels.

3.2 Noodzaak van camerabeelden
Het gebruik van de webcam in de les is noodzakelijk:
•
•
•

Met de camerabeelden kunnen we de aanwezigheid van leerlingen registreren (wettelijke
verplichting).
Voor het uitvoeren van goed onderwijs is het belangrijk dat de leerlingen in beeld zijn. Dit
maakt de lessen interactiever zodat leerlingen beter kunnen worden begeleid
Leerlingen kunnen beter met elkaar samenwerken als de camera aanstaat.

De leraar bepaalt of en wanneer camerabeelden noodzakelijk zijn.

3.3 Gedragsregels voor leerlingen in de online les
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je zit op tijd klaar voor de online les.
Je volgt de les in een rustige ruimte.
Je camera staat aan, tenzij de docent anders bepaalt.
Je microfoon staat uit als je niet aan het woord bent.
Je praat en chat alleen over de lesinhoud.
Je doet actief mee met de les.

Voor de docent geldt:
1. Het bureau (voor zover in beeld) is leeg.
2. Alleen de documenten die de leraar deelt met leerlingen zijn in beeld.
3. Er is een rustige (evt. digitaal geblurde) achtergrond.

3.4 Opnames
Online lessen worden niet opgenomen.
Door de docent beschikbaar gestelde opnames (van tevoren opgenomen lessen/presentaties) mogen
door leerlingen alleen worden gebruikt voor schoolwerk. Opnames worden niet onnodig opgeslagen,
bewerkt of gedeeld via sociale media of andere kanalen.

3.5 Het in beeld brengen van leerlingen en docenten
3.5.1 Leerlingen en docent thuis
In deze situatie zijn zowel de docent als de leerlingen in hun privéomgeving in beeld. De noodzaak
van het geven van goed onderwijs weegt zwaarder dan het belang van privacy. Dat betekent dat
zowel de leerlingen als de docent in beeld komen als dit nodig is voor het doel van de les.

3.5.2 Leerlingen in het lokaal, docent thuis
In deze situatie komt de privéomgeving van de leerlingen niet in beeld. De leerlingen zien van elkaar
niets anders dan ze in een gewone lessituatie zouden doen. De docent komt in beeld als dit nodig is
voor het doel van de les.

3.5.3 Docent is in het lokaal, leerling(en) thuis
Bij het streamen van een les komen leerlingen in het lokaal zo min mogelijk in beeld. Het uitzenden
van hun stem is wel toegestaan. De docent komt in beeld als dit nodig is voor het doel van de les.
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