Zo maak je de les tot een succes!
Om de online lessen goed te laten verlopen hebben we regels opgesteld. Die gelden voor alle
studenten. Dus ook voor jou. Wat doe je (niet) tijdens de online lessen?

1.

Wees op tijd klaar voor de digitale les
Zorg dat je er (op tijd) bent! Doet je camera het? Je microfoon? Je luidspreker? Even goed checken.
Maar… laat de camera nog maar even uit. De docent vertelt je wel wanneer hij aan mag.

2.

Denk aan je privacy!
Je medestudenten kunnen beelden en geluiden van jou en je omgeving zien en horen. Dus denk aan
de privacy van jou en de mensen om je heen. Zorg dat zij weten dat jij een digitale les volgt, en jou
met rust laten. Richt de camera niet op je familie of vrienden, maar gewoon op jezelf, liefst met een
kale muur als achtergrond. Je bent echt mooi genoeg, zo.

3.

Hou je koppie erbij
Je volgt een les. Dus hou je koppie erbij. Laat je niet afleiden door huisgenoten, vrienden, huisdieren
en zelfs niet door je mobieltje. Leg dat maar even weg… Die appjes kan je later wel beantwoorden.

4.

Inloggen? Dat mag alleen jij!
Je inloggegevens zijn alleen voor jou. Je link is vertrouwelijk en strikt persoonlijk. Wij hebben het
auteursrecht op de lessen, en dat recht delen we alléén met jou en je medestudenten.

5.

Een les is geen familiefeestje
Een opleiding volg je zelf. Niet samen met je ouders en vriendjes… Op school spreekt dat voor zich,
maar sta je er thuis ook bij stil?

6.

Ssssst!
Staat er een streepje of een kruisje door het symbooltje van de microfoon? Dan kan niemand je
horen. Wil je iets zeggen? Steek dan even je digitale hand op! Als de docent je het woord geeft, zal
de docent je microfoon aanzetten. De docent kan op afstand de microfoon uit- of aanzetten.

7.

Beeld, geluid…
Mag je (delen van) de les opnemen? Alléén als wij je daar schriftelijk toestemming voor hebben
gegeven. En het is natuurlijk hartstikke verboden om stiekem (beledigende) afbeeldingen en
screenshots te maken van docenten en medestudenten en deze te delen op sociale media of andere
kanalen.

8.

(Cyber)pesten: gewoon niet doen!
Pesten doen we natuurlijk niet! Het is niet alleen ontzettend kinderachtig en naar, het is ook
verboden. Is iemand toch aan het pesten? Dan wordt hij of zij geschorst, zonder teruggave van het
lesgeld. We kijken natuurlijk wel eerst of er echt sprake is van pesten. Wees positief en vriendelijk. En
áls je kritiek hebt, geef dan opbouwende feedback. Daar heeft iedereen wat aan. En jij het meest!

