Afspraken voor het volgen van digitale lessen
1. De webcam staat aan
Je webcam staat aan tijdens de les. Het is voor de docent wel zo prettig om niet
tegen allemaal zwarte schermen aan te kijken en zo kan de docent zien of je niet met
andere dingen bezig bent! Je zet je webcam aan op de balk onderaan je scherm.
Heb je geen webcam op je laptop? Dan kun je inloggen met je mobiel en daar de
camera van gebruiken. We verwachten een actieve werkhouding dus zorg ervoor dat
je aangekleed aan een bureau of tafel zit.
2. Gedraag je voor de camera
Wacht met eten en drinken totdat de les afgelopen is. Doe geen dingen voor de
camera die andere mensen af zouden kunnen leiden. Denk er ook aan dat er
gemakkelijk een screenshot kan worden genomen. Doe dus geen dingen waar je
spijt van zou kunnen krijgen.
3. Maak geen screenshots of andere opnames!
Het kan verleidelijk zijn om een grappig moment tijdens de les te screenshotten of
misschien wil je op die manier de aantekeningen overnemen. Doe dit echter niet! Net
als in de les is het verboden om foto’s of andere beelden van elkaar te maken.
4. Zet je microfoon uit
Als er personen aanwezig zijn in een Google Meet, kan achtergrondgeluid
(ademhaling, toetsenbord, omgevingsgeluid etc.) heel storend zijn. Zorg dus altijd dat
je je microfoon op mute zet. Zet de microfoon alleen aan als dit aan je wordt
gevraagd.
5. Denk aan je achtergrond
Ook hier geldt weer de regel: doe geen dingen waar je spijt van zou kunnen krijgen.
Zorg dat er geen gekke dingen op de achtergrond te zien zijn, waar de rest van de
wereld niet van jou naar zou mogen kijken!
6. Stel vragen via de chat en laat elkaar uitpraten
Roep niet door elkaar heen maar stel je vragen via de chat. Zo voorkom je een hoop
chaos. Zorg ook dat je alleen relevante vragen stelt! Deel geen onzin in de chat.
7. Blijf bij de les
Je denkt misschien van niet, maar het is op een webcam gemakkelijk te zien of
iemand is afgeleid of niet! Het is wel zo beleefd als je gefocust blijft op het
onderwerp. Sluit je andere tabbladen en programma’s dus af.
8. Kom op tijd
Kom op tijd de les binnen! De lessen duren maar 45 minuten, dus de tijd gaat snel
om. Kom daarnaast ook niet te vroeg, zo kun je een andere klas storen of ben je
misschien eerder binnen dan de docent. Ben je per ongeluk toch al binnen als er nog
een andere les bezig is? Zet dan je camera en microfoon uit en wacht tot je les
begint.

