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Beste ouders/verzorgers, 
 
Onderwijs op afstand is sinds maart 2020 een nieuwe manier om de continuïteit van onderwijs te waarborgen. 
Sluiting van de gehele school is helaas vanaf 16 december 2020 wederom een feit. Inmiddels zijn we ook gewend op 
school, dat er lessen zijn waarbij er leerlingen op school en thuis de les volgen (hybride onderwijs). Soms moeten we 
er ook rekening mee houden dat een groep de les op school volgt en de leerkracht vanuit huis de les geeft.  
In dit overzicht staan de belangrijkste spelregels die van pas kunnen komen op het moment dat alle kinderen 
onderwijs op afstand of hybride onderwijs ontvangen en wij het onderwijs aan de kinderen blijven verzorgen. 

 

 

 

          Spelregels onderwijs op afstand en hybride onderwijs   

Spelregels algemeen 
 
Als school hebben wij de verantwoordelijkheid voor beeld en geluidsmateriaal dat via onderwijs op afstand/ 
hybride onderwijs of op welke andere wijze terecht komt bij ouders/verzorgers.  
 
Ouders/verzorgers en leerlingen worden vooraf geïnformeerd over aanvangstijden, werkwijze van het onderwijs 
op afstand of het hybride onderwijs. 
 
De link die gedeeld wordt om les te volgen is alleen bedoeld voor het volgen van de les en niet bedoeld om met 
anderen buiten de school te delen.  
 
Bij het overtreden van onderstaande regels gaan wij als schoolorganisatie in gesprek en kunnen wij uiteindelijk 
maatregelen treffen zoals deze ook beschreven staan in het beleidsplan Schorsing en verwijdering leerlingen of 
het beleidsplan Interne klachtenprocedure. Deze beleidsplannen zijn op te vragen bij de school.   
 
Voor andere vragen die te maken hebben met ons privacybeleid  kunt u terecht op school of bij onze functionaris 
gegevensbescherming mevrouw A. van der Waal of  juridisch adviseur op privacy gebied  mevrouw M.J. Voogt 
(mj.voogt@csgdewaard.nl). 

 
Spelregels voor ouders/verzorgers/leerlingen/ leerkrachten en andere betrokkenen 

 
Het is niet toegestaan om: 
 

● Beeld en/of geluid van deze lessen op te slaan op privé apparaten (eigen laptop, telefoon, usb-stick); 
● Schermafbeeldingen (screenshots) van de lessen te maken; 
● Opnames te maken van video’s en chatgesprekken van de leerkracht en leerlingen; 
● Beeld en/of geluid te delen via sociale media; 
● Beeld en/of geluid te bewerken en vervolgens te delen via sociale media; 
● Anderen, zoveel als de huiselijke omstandigheden dit toelaten, in de ruimte toe te laten waar de les wordt 

gevolgd. Dit geldt niet voor een ouder/verzorger die een kind moet helpen.  
 

Spelregels voor leerlingen 
 

Leerlingen volgen de instructie van de leerkracht: * zoek een rustige plaats, *log op tijd in, *let ook op de 
achtergrond en vervaag deze, *volg de instructie over microfoon, camera en chat, *bewaar eten en drinken 
voor de school pauzetijd. De hier gegeven instructies zijn ‘algemene’ instructies. Er kunnen in voorkomende 
situaties nadere instructies worden gegeven.  
 
De regels van school voor fysiek onderwijs gelden ook bij het thuisonderwijs. 

 
Spelregels voor leerkrachten 

 
Leerlingen in de groep komen tijdens hybride onderwijs niet of zo min mogelijk in beeld. 
 
De leerkrachten zorgen voor een veilige werkplek: het bureau (voor zover in beeld) is leeg en alleen de 
documenten die de leraar deelt met leerlingen zijn in beeld.  


