
ONDERWIJS OP AFSTAND 
Wanneer een leerling of docent wel in staat is onderwijs te volgen of te 

geven, maar niet naar school kan komen. 

 

 

LEERLING THUIS DOCENT THUIS 

Leerling wordt absent gemeld en volgt diezelfde dag 
nog de les op afstand. 

Docent meldt zich absent voor 8.00 uur en start 
vanaf de volgende dag met digitale lessen 

Situatie: docent op school, (meeste) leerlingen in 
lokaal 

Situatie: docent thuis, (meeste) leerlingen in lokaal 

De leerling: 

onderneemt actie om 
online les te volgen via 
zoom. 

gaat naar het juiste vak 
in itslearning en klikt 
daar op de zoomlink 

is direct bij het begin 
van de les online. 

is actief aanwezig in de 
les en niet bezig met 
andere zaken. 

zit aan een bureau / 
tafel. 

heeft de camera aan 
en is zichtbaar (evt. 
met veilige 
achtergrond). 

zet de microfoon uit, 
tenzij de docent een 
vraag stelt. 

houdt zich aan de 
afspraken die binnen 
de school gelden. 

maakt huiswerk zoals 
in het leerlingportaal 
staat aangegeven of in 
de studieplanner die 
op itslearning staat. 

leest dagelijks zijn / 
haar e-mail. 

De docent: 

zet al het huiswerk in: 
SOM – klas 1-2-3 
Planners IL – klas 4-5-6 
 
zet zijn zoom url / code 
op de vakpagina van 
itslearning 

start elke les met het 
noteren van absenten 
in SOM. 

als er absenten zijn die 
onderwijs op afstand 
willen volgen: 

heeft de webcam aan 
en/of deelt het scherm 
via zoom  of 

heeft de webcam aan 
via een laptop die met 
de camera op de 
docent gericht staat. 

wacht tot 5 minuten na 
aanvang van de les of 
een leerling online 
komt. Zo niet, dan  
mag de zoom sessie 
worden beëindigd. 

richt zich primair op de 
leerlingen in het lokaal 
en zorgt voor minimaal 
één contactmoment 
met de leerling(en) 
thuis. 

 

 

De leerling: 

zit in het lokaal onder 
toezicht van een 
toezichthouder. 

volgt de les die de 
docent vanuit huis 
geeft via het digibord. 

volgt de aanwijzingen 
van de docent en de 
toezichthouder op. 

maakt huiswerk zoals 
in het leerlingportaal 
staat aangegeven of in 
de studieplanner die 
op itslearning staat. 

De docent: 

verstuurt zo snel 
mogelijk een zoomlink 
naar de 
toezichthouders. 

geeft online les via het 
reguliere rooster. 

heeft de regie 
gedurende de les. 

heeft zijn/haar camera 
aan (evt. met veilige 
achtergrond). 

de toezichthouder 
zorgt dat de les te 
volgen is via het 
digibord, noteert de 
absenten en bewaakt 
de orde in de klas. 

 


