
 

 

Online lesgeven 

 

 

Om het thuisonderwijs goed te kunnen organiseren maken we onder meer gebruik van 

Google Classroom en Google Meet.  

 

Google Meet kan worden gezien als het online klaslokaal en is specifiek bedoeld voor de 

interactie tussen de leerlingen en de leerkracht. Kinderen zijn verplicht om op de voor hun 

geldende tijden digitaal aanwezig te zijn; het is immers gewoon schooltijd. 

 

De contacturen van leerkrachten zijn tussen 9.00 – 11.00 en tussen 14.00 – 15.00 uur. Voor 

groep 8 zijn de instructiemomenten tussen 13.00 – 13.30 uur. 

 

De leerkrachten geven zelf de tijden aan waarop de online contacten zijn ingepland. 

Dat kan met een hele klas tegelijk, in kleine groepjes en/of individueel. 

In het kader van de privacywetgeving en om het contact via Google Meet goed te laten  

verlopen, hebben we een gedragscode voor leerlingen opgesteld met de volgende 

afspraken: 

 

• Zorg dat je voor de digitale instructie naar het toilet bent geweest; het is niet de 

bedoeling om tijdens de digitale instructie naar het toilet gaat 

• Eet en drink voor of na de digitale instructie, maar niet tijdens 

• Zoek een rustige plek tijdens online les via Google Meet (achtergrondgeluiden 

kunnen erg storen);  

• Op het moment dat je Google Meet binnenkomt staat je microfoon uit; 

• Tijdens de les geeft je meester of juf aan wie zijn microfoon open mag zetten 

• We beginnen elke les eerst gezamenlijk, daarna gaat iedereen aan het werk.  

• Heb je hulp nodig of heb je een vraag? Stuur dan even een berichtje via Google Meet 

naar de leerkracht.  

• Tijdens een les via Google Meet is de chat functie niet bedoeld voor gesprekjes 

tussen kinderen onderling. Plaats hier dus ook geen berichtjes, plaatjes, emoticons, 

enz.; 

• Tijdens een les in Google Meet mag je geen Screenshots/foto's of video's van elkaar 

maken! 

• Tijdens de onlineles (of begeleiding) is het fijn voor de kinderen als ze 

geconcentreerd kunnen werken. We verzoeken de ouders om op die momenten 

even afstand te houden. Heeft u vragen voor de leerkracht dan kunt u dit via de 

chatfunctie in Google Meet of via email aangeven. 

 



De leerkrachten willen natuurlijk zoveel mogelijk zicht houden op de voortgang en 

ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de online lessen zal o.a. het schriftelijk werk worden 

besproken en vindt er instructie plaats. Als er onvoldoende vorderingen zijn, of te weinig 

opdrachten worden gemaakt, dan zullen we contact met u opnemen.  

 

Het mag duidelijk zijn dat het thuiswerken niet vrijblijvend is. Mocht dit lastig zijn dan kan 

een gesprekje tussen de leerkracht en de leerling ondersteunend zijn. Schroom niet om dit 

bij de leerkracht aan te geven! 

Wij zijn uiteraard bereid om u met de taak als "juf/meester" te ondersteunen! 

We hopen op de hierboven beschreven manier het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te 

kunnen geven. 

U kunt er op vertrouwen dat het gehele team zich (in deze zeer bijzondere tijd) tot het 

uiterste inspant om het thuiswerken tot een succes te maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team odab Westerschool 


