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Afspraken lessen in of met MS Teams voor leerlingen van het Keizer Karel College 

Algemene afspraken: 

• Je hebt je volledige aandacht bij de les is, je doet geen andere dingen tussendoor. 

• Je zit op een rustige werkplek. 

• Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd. 

• Je leidt anderen niet af. 

• Je helpt de docent en elkaar bij technische problemen. 

• Je gaat vertrouwelijk om met wat er tijdens de les gebeurt. 

• De les is niet openbaar toegankelijk. 

• Het is niet toegestaan om opnames te maken van de les, deze opnames te bewerken 

en/of te delen op social media of op een andere manier. 

• Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens de les. 

• De geldende gedragsregels van het KKC zijn van toepassing. 

 

Bijzondere afspraken1: 

Situatie 1: Leerling op school in de klas / docent geeft les vanuit huis. 

• Je hebt je spullen bij je, in elk geval een opgeladen laptop en oortjes. 

• Je hebt je camera aan en je microfoon uit. 

• Je volgt de les via je eigen laptop. 

• Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als 

de docent dat toestaat) op vragen van de docent. 

• Je stelt je eigen vragen via de chat. 

Leerlingen uit de exameklassen volgen de les vanuit een computerlokaal via 

schoolcomputers, ze hebben eigen oortjes mee. Eigen laptop is ook toegestaan. 

 

 
1 Voor zover de beschreven situaties gerelateerd zijn aan coronamaatregelen, geldt een en ander 
voor de duur van deze maatregelen 



Situatie 2: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit school met andere leerlingen in 

de klas. 

• Na overleg met je mentor en als een docent dit goedkeurt, kijk je via de laptop van 

een buddy (= medeleerling) mee met de instructie van de docent (dit hoeft dus niet 

altijd de hele les te zijn). 

• Een docent kan ook tot een alternatieve lesvorm besluiten; voorbeelden 

uitlegvideo’s, een alternatieve opdracht, kort contact via mail of kort videobellen op 

een ander moment.  

• Je hebt je camera uit en je microfoon uit. 

• Eventuele vragen stel je via je buddy. 

• De aandacht van de docent ligt bij de leerlingen in de klas. 

• Van een docent wordt niet verwacht dat hij/zij jou begeleidt tijdens de les. 

Een buddy uit de examenklas kan – voor zover op voorraad - een laptop van school lenen via 

systeembeheer, als hij/zij geen device van thuis kan of mag meenemen. 

 

Situatie 3: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit huis. 

• Je hebt de benodigde spullen klaarliggen, in elk geval een opgeladen laptop en 

eventueel oortjes. 

• Je hebt je camera aan en je microfoon uit. 

• Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als 

de docent dat toestaat) op vragen van de docent. 

• Je stelt je eigen vragen via de chat. 

 


