Richtlijnen Albero voor onderwijs op afstand
tijdens de Corona-crisis
Nu we vanwege de Corona-crisis onderwijs op afstand geven op alle scholen van Albero is het goed
om daarvoor onze richtlijnen met u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) te delen.
De eerste weken zijn goed verlopen en samen kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen in deze
lastige tijd toch onderwijs kunnen blijven volgen en verbonden blijven met school en de leerkracht.
Bij onderwijs op afstand krijgen de leerlingen lesmateriaal van de eigen school. De school en de
leerkracht maken zelf afspraken met u en de leerlingen hoe de lessen op afstand worden verzorgd en
hoe er met opdrachten etc wordt omgegaan. Communicatie zal zoveel mogelijk gebeuren op de
manier waarop u dat al gewend bent van de school, zoals Parro, Social Schools etc.
Direct contact is belangrijk bij het verzorgen van onderwijs, maar bij onderwijs op afstand is dat niet
altijd mogelijk. Daarom kan de leerkracht bij onderwijs op afstand gebruik maken van video. Dit kan
op verschillende manieren verzorgd worden:
●
●

een door de leerkracht van te voren opgenomen les;
direct via een videochat/conference zoals bijvoorbeeld Google Meet, Skype, MS Teams of
Zoom.

De leerling heeft voor de lessen een laptop, computer of tablet nodig met een microfoon, speaker en
camera. Als de leerling thuis geen laptop, computer of tablet heeft of geen internet, zoekt de school
samen met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) naar een passende oplossing daarvoor.
De school heeft afspraken met softwareleveranciers over de beveiliging en bewaartermijn van de
persoonsgegevens die nu worden gedeeld voor het onderwijs op afstand. Ook heeft de school intern
geregeld dat deze veilig worden verwerkt en opgeslagen én niet langer worden bewaard dan
noodzakelijk is.
Om de privacy van leerkrachten en leerlingen veilig te stellen gelden er enkele regels voor de
leerlingen en u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger. De school wil hiermee voorkomen dat
beeldmateriaal van uw kind(eren) en leerkrachten onbedoeld op het internet terecht komt, terwijl
dat niet gewenst is.
Daarom hanteert de school de volgende regels bij het gebruik van video of videochat/conference:
●
●
●
●

het is niet toegestaan foto, video en/of geluid van deze lessen op te slaan op de eigen laptop,
computer of tablet;
het is niet toegestaan schermafbeeldingen van de lessen te maken;
het is niet toegestaan om foto, video en/of geluid te delen via social media;
voorkom zoveel mogelijk dat personen naast de leerling en u als ouder(s)/wettelijk
vertegenwoordiger(s), in de ruimte zijn waar de les wordt gevolgd.

De school rekent op uw medewerking om op deze manier veilig onderwijs te kunnen volgen en te
geven op afstand.
We willen alle ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) bedanken voor de goede samenwerking.

