
*  Als je door de docent bent uitgenodigd, dan ben je VERPLICHT om mee  
te doen met de les.

*   Voordat de les start, liggen de materialen voor het vak klaar op je werkplek. 

*  Als je drie lessen achter elkaar hebt, ligt dus voor alle vakken alles klaar.

*  Zit op tijd klaar om via Teams deel te nemen aan de les. 

 1.  Start je computer en Teams op tijd, kom niet te laat.
 2.  Geluid staat op UIT (dempen).
 3.  Beeld staat op AAN.
 4.    Je hebt oortjes in (dan hoeft niet iedereen de hele les thuis  

mee te volgen).
 5.  Je zit aan een tafel (dus niet liggend op bed bijvoorbeeld).
 6.  Je bent netjes gekleed, alsof je naar school zou gaan.

HOE WERK IK ONLINE?

*  Zorg dat je de vragen die je wilt stellen opgeschreven hebt.  
Dat werkt sneller!

*  HEB JE EEN VRAAG AAN DE DOCENT? 
 1.  Steek je handje op.
 2.  Vraag voorbij… doe je hand weer naar beneden.

*  HEEFT DE DOCENT EEN VRAAG VOOR JOU?
 1.  Zet snel je geluid aan.
  2.   Beantwoord de vraag zo goed mogelijk. Dan weet de docent dat je  

goed mee doet.
  3.   Duurt het te lang of reageer je niet, dan kan de docent je als afwezig  

noteren bij die les.
 *  Als je bewust niet doet wat de bedoeling is, dan kan de docent je vragen het  

gesprek te verlaten. Net als op school noteren we dan ‘verwijderd’ in SOMtoday.

*  We houden in SOMtoday ook bij of je je werk hebt gemaakt en op tijd inlevert. 



*  Sluit de les af in Teams en ga meteen naar de volgende les.

*  Maak aan het einde van de dag meteen je huiswerk.

*   Lever opdrachten altijd in via SOMtoday (niet via je mobiel  
maar via je laptop).

*  In Teams lever je de foto’s en filmpjes in.

*  Zorg dat je jouw opdracht op tijd inlevert.

     

*   Help anderen in je klas als ze niet weten hoe ze iets moeten doen.

*   Vraag snel om hulp als er iets is wat niet lukt, bijv. aan je mentor.

*  Stimuleer uw kind en help om hen aan het werk zetten.
    ALS HET KAN AAN EEN TAFEL WAAR ZE RUSTIG KUNNEN WERKEN.
    CONTROLEER DAGELIJKS OF ZE GOED GEWERKT HEBBEN.

*  Geef het aan de mentor door als uw kind niet in SOMtoday of Teams kan komen.

*  Als er iets niet mogelijk is van bovenstaande horen wij het graag!


