
 

Zwolle, 20 maart 2020 

 

 

Betreft: Onderwijs op afstand en gedragsregels 

 

 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de leerlingen goed onderwijs op afstand te kunnen 

geven. In deze brief leggen we uit hoe we dat doen en welke regels daar komen kijken, zoals de 

verdeling van de informatiekanalen, de gedragsregels voor digitaal afstandsonderwijs, het 

aanmaken van een account en de basis voor het gebruik van Teams.  

 

Verdeling kanalen 

Om het digitaal afstandsonderwijs mogelijk te maken is er gekozen door het Gymnasium 

Celeanum om een verdeling te maken. Magister is voor alles, waarvoor het nu al wordt gebruikt, 

namelijk studiewijzers, documenten, opdrachten, links, uitwerkingen en toetsen. Microsoft 

Teams zal functioneren als klaslokaal (chat, video, etc). Alle docenten zullen zo veel mogelijk 

deze verdeling  aanhouden.  

 

Docenten kunnen via Magister en Microsoft Teams de volgende manieren van onderwijs bieden: 

 Via Magister ontvangt een leerling de communicatie over het onderwijs (afspraken, 

rooster en mailcontact docent). 

 Via Magister kan een leerling opdrachten en (formatieve) toetsen ontvangen. 

 Via Microsoft Teams kan een leerling les krijgen via een videoconferentie. 

 Via Microsoft Teams kan een leerling les krijgen via een chat. 

 Via Microsoft Teams kan een leerling les krijgen via een online vragenuur. 

 

Opmerking:  

De docenten zullen de leerling uitnodigen voor Microsoft Teams activiteiten, dit hoeven 

leerlingen dus niet zelf te doen. 

 

Gedragsregels Digitaal Afstandsonderwijs 

Als school dragen wij de verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te waarborgen. Gezien 

de lessen nu digitaal/online worden gegeven is het van belang om enkele regels op te stellen 

om een veilige online omgeving te creëren. Alle regels die in het klaslokaal van toepassing zijn 

zullen ook van toepassing zijn in Microsoft Teams. 

 

Met deze beschreven regels willen wij niet alleen duidelijkheid scheppen over het gebruik van 

online kanalen binnen en buiten schooltijd, ze dragen ook bij aan de bewustwording van ieders 

online verantwoordelijkheid. Zie bijlage 1 om de gedragsregels te bekijken. 

 

 

 

 



 

 

Installeren Microsoft Teams  

Microsoft Teams, kortweg Teams, wordt bij Het Gymnasium Celeanum o.a. ingezet om virtuele 

lessen te verzorgen. Je kunt Teams op een drietal manier gebruiken, namelijk: 

1. Via een website (mijnooz.nl); 

2. Een geïnstalleerde applicatie op je pc; 

3. Via een app op je telefoon of tablet. 

In bijlage 2 staat uitgelegd hoe Microsoft Teams werkt en hoe je er komt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 

 

 


