Belangrijke afspraken over afstandsonderwijs
Door alle coronaontwikkelingen in het afgelopen jaar is afstandsonderwijs in een
stroomversnelling geraakt. Ook de komende tijd zijn de scholen van Spaarnesant genoodzaakt
om lessen te streamen. We zijn ons ervan bewust dat zowel leerlingen als leerkrachten zich tijdens
de (live)stream in een kwetsbare positie bevinden. Voor een veilig schoolklimaat is het ontzettend
belangrijk dat we met elkaar duidelijke afspraken maken over deze manier van lesgeven.

Wat is afstandsonderwijs?
Afstandsonderwijs is onderwijs waarbij de leerkrachten en/of leerlingen Samen zorgen we
niet fysiek in het schoollokaal aanwezig zijn, maar de les geven of
ervoor dat online
bijwonen via een (live)stream. Dit kan structureel zijn, bijvoorbeeld als
lessen veilig zijn.
alle scholen voor een bepaalde periode dicht moeten, maar ook tijdelijk
of zelfs incidenteel, als een leerkracht of leerling door omstandigheden thuis moet blijven terwijl
de school gewoon open is. Het schakelen tussen onderwijs op school en thuis noemen we hybride
onderwijs.

Wanneer is afstandsonderwijs toegestaan?
Afstandsonderwijs is toegestaan als de gebruikelijke manier van lesgeven niet mogelijk is. Met een
camera, microfoon en internetverbinding kunnen de lessen dan wél doorgaan. De school ontleent
het recht om lessen te streamen, en daarmee gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens te
verwerken, aan de privacywet AVG (artikel 6, lid 1, sub e en f): het afstandsonderwijs is voor de
school noodzakelijk om haar taak van algemeen of gerechtvaardigd belang - het continueren van
onderwijs - te kunnen vervullen.

Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?
Tijdens het (live)streamen van lessen verwerkt de school video’s waarop leerkrachten en/of
leerlingen te zien en te horen zijn. Dit zijn persoonsgegevens, waarmee de school vanzelfsprekend
zorgvuldig omgaat. We bewaren de video bijvoorbeeld niet langer dan strikt noodzakelijk: beeld en
geluid zijn (uitzonderingen daargelaten) alleen live, dus tijdens de streaming beschikbaar.
De AVG verplicht Spaarnesant om de privacyrisico’s van afstandsonderwijs voor alle betrokkenen
in kaart te brengen en vervolgens passende maatregelen te treffen om deze risico’s te verkleinen.
Dit hebben we in de loop van 2020 gedaan. Hieruit kwamen onder meer gedragsregels voort voor
alle leerkrachten, ouders en leerlingen. Met deze regels zorgen we er samen voor dat de online
lessen veilig zijn en ieders privacy beschermd blijft.

Wij vragen iedereen de volgende richtlijnen strikt op te volgen!

Belangrijke regels voor iedereen
• We gebruiken Microsoft Teams voor het (live)streamen van lessen en de digitale communicatie
rondom afstandsonderwijs. Spaarnesant heeft met Microsoft overeenkomsten afgesloten voor
het gebruik van Windows en Microsoft 365.
• De leerkracht is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de (live)stream.
De leerlingen volgen de instructies van de leerkracht stipt op.
• De microfoons en camera’s van de leerlingen staan standaard uit, voor een goede orde tijdens
de les. De leerkracht kan leerlingen vragen hun camera en/of microfoon aan te zetten als dat
noodzakelijk is voor bijvoorbeeld interactie of onderwijskundige doeleinden.
• Tijdens de les kan een leerling ervoor kiezen om niet in beeld te komen. De leerkracht respecteert deze keuze en bespreekt op een later moment met de leerling diens argumenten.
• Voor het (live)streamen van een les is het niet noodzakelijk dat leerlingen (continu) in beeld
zijn. Vindt het onderwijs in het klaslokaal plaats, dan is het niet (altijd) nodig om de aanwezige
leerlingen te filmen of bijvoorbeeld overzicht te houden via een webcam op het digibord. De
leerkracht kan een leerling wel uitnodigen in beeld te komen als dat voor de instructie nodig is.
• Bij afstandsonderwijs zitten onze leerkrachten en/of leerlingen thuis in de klas: de online lessen
maken deel uit van het schoolklimaat. Dit betekent dat leerkrachten, leerlingen en ouders
samen verantwoordelijk zijn voor een veilige (digitale) omgeving.
• Leerkrachten en leerlingen zorgen er zelf voor dat ze privacygevoelige gegevens buiten beeld houden.
• Het is niet toegestaan tijdens de (live)stream beeld- of geluidsopnamen te maken van de
leerkracht, de leerlingen of de les. Het spreekt voor zich dat er ook geen beeld- of geluidsfragmenten mogen worden gedeeld via social media.
• Het is niet toegestaan om derden (ouders, verzorgers, vrienden, broers, zussen) te laten meekijken of -luisteren met de (live)stream, tenzij de leerkracht daarom vraagt, bijvoorbeeld om de
leerling te ondersteunen.
• Het kan zijn dat iemand voor trainings- of beoordelingsdoeleinden vanuit de school meekijkt
tijdens de (live)stream. Dit wordt vooraf door de school gemeld.
• We spreken elkaar aan op (mogelijke) overtredingen van de gedragsregels en delen tips om
deze verder te verbeteren.
• Bij het overtreden van deze gedragsregels kunnen er sancties volgen.
• Doen zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen van de school, met inachtneming van deze
regels, toch (beveiligings)incidenten voor, dan meldt de betrokken leerling, leerkracht of ouder
dat aan het bestuur via een mail naar privacy@spaarnesant.nl.

Aanvullende regels voor leerkrachten
• Zorg dat je bureau(blad) leeg is en er geen privacygevoelige gegevens (op je computer en in de
achtergrond) in beeld komen.
• Werk je vanuit huis, ‘blur’ dan het beeld of kies voor een schoolachtergrond in Teams.
• Gebruik Outlook/agenda of Teams voor het uitnodigen van leerlingen via een Teams-link. Op
die manier nodig je alleen de leerlingen van jouw klas of les uit en is de (live)stream ook alleen
door hen te zien.
• Stel vast wie daadwerkelijk in de les aanwezig is. Dit kan via het control panel ‘deelnemers’ of
door alle leerlingen aan het begin van de les even in beeld te laten komen. De lijst moet corresponderen met de leerlingen die deel uitmaken van jouw klas of les.

• Gebruik de chatfunctie voor een een-op-een-gesprek met een leerling, maar gebruik de
privéchat van Teams niet buiten school- of lestijden.
• Word de les in het klaslokaal gestreamd, zorg er dan voor dat alleen het lesmateriaal, het bord
of jijzelf in beeld komt. Het is niet nodig om leerlingen in beeld te brengen.

Aanvullende regels voor leerlingen
• Gebruik de uitnodigingslink in Outlook/agenda om deel te nemen aan de les. Dit is jouw persoonlijke uitnodiging, je mag de link niet doorsturen aan anderen.
• Zorg dat je (ruim) voor de les begint al inlogt, zodat er geen lestijd verloren gaat.
• Zorg dat je bureau(blad) leeg is en er geen dingen in beeld komen waarvan je niet wilt dat
iemand anders die ziet. Denk aan documenten of foto’s op je computer, of dingen in je kamer.
Dit doe je bijvoorbeeld door het beeld te ‘blurren’ of een schoolachtergrond te kiezen in Teams.
• Heb je een vraag tijdens de les? Klik dan op de knop ‘hand opsteken’.
• Tijdens de les mag je niet gamen en geen gebruik maken van social media.
• Gebruik een koptelefoon of oortjes, zodat andere mensen niet kunnen meeluisteren.
• Je mag de chatfunctie in Teams alleen gebruiken als je juf of meester dat zegt.
• Bij online pesten hanteren we het pestprotocol van de school.

Aanvullende regels voor ouders
• Bespreek alle gedragsregels met uw kind(eren) en instrueer hen als zij thuis afstandsonderwijs
volgen.
• U kunt de leerkracht niet aanspreken op een gestreamde les.
• Wij adviseren u af en toe eens mee te kijken met de social media-activiteiten van uw kind. Social
media zijn vaak een bron van ongewenst gedrag, zoals pesten. En we zijn met elkaar verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat.
• Heeft u vragen? Dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind.
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