
 

 

 
 
 
Gedragsregels tijdens de lessen in Teams. 
 
 
 
 
 
 
Vandaag hebben we de eerste lessen verzorgd in Microsoft Teams. 
De inrichting van Microsoft Teams, daarnaast ondersteund door inleveropdrachten in 
Somtoday, werkt goed, en we zijn dan ook erg tevreden over het verloop van de eerste dag. 
 
Uiteraard zijn er altijd wat opstartproblemen, maar wij zijn erg blij met dit mooie systeem! 
Om het Microsoft teams nog beter in te kunnen zetten, hebben we een aantal regels 
opgesteld. 
 
Lees dit goed door en hou je aan de regels. Voor een goed verloop van de les is het van 
belang dat iedereen zich gedraagt. Dit helpt de docent én je klasgenoten.  
 

De volgende regels gelden tijdens de lessen: 

- Zorg dat je vanaf het begin van het lesuur ingelogd bent. 

- De docent geeft het duidelijk aan dat de les is begonnen. 

- Op dat moment is het radiostilte:  je microfoon en camera staat uit! 

- De chat is alléén bedoeld voor het posten van een vraag aan de docent. 

- Deze vraag wordt niet altijd meteen beantwoord; heb geduld. 

- Als de docent een vraag stelt, mag je een antwoord posten. 

- Naast deze vragen en antwoorden mag er niets in de chatbox geplaatst worden; dit 

verstoort de les! 

- Als jullie onderling contact willen, niet via Teams (gebruik bijv. WhatsApp) 

- De docent geeft aan wanneer de les is afgelopen. 

 
Teams is een mooie manier om samen te werken, maar er zijn manieren om het systeem te 
ondermijnen. We zullen een lange periode op deze manier moeten samenwerken, dus we 
doen een dringende oproep aan iedereen om er alles aan te doen om de lessen goed te 
laten verlopen. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wat we vanaf morgen zeker niet meer willen: 

- Geen enkele post in de chatbox die niets met de les te maken heeft! 

- Niemand reageert op welke manier dan ook op een post van een medeleerling 

- Het verwijderen van medeleerlingen tijdens een les (wordt al ‘kicken’ genoemd) 

- Het dempen van het geluid van een docent 

Let op: alle lessen worden structureel gemonitord en opgeslagen. De volledige 
chatgeschiedenis is beschikbaar. We hebben vandaag gezien dat het in de meeste lessen 
goed gaat, maar dat er ook een aantal leerlingen zijn die zich niet conform bovenstaande 
regels hebben gedragen. Wij verwachten dat dit na deze brief wél gaat gebeuren.  
Met leerlingen die zich niet de regels houden, zal vanaf morgen direct telefonisch contact 
met ouders worden opgenomen.  
 
Een mogelijke maatregel kan het blokkeren van je account zijn. Dan kan je niet in Teams én 
niet in Somtoday.  
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