
Protocol Gemeentelijk Gymnasium Hilversum voor docenten 

Onderwijs op afstand: communiceren via digitale media met leerlingen 

 

(1) Onderwijs op afstand wordt uitsluitend gegeven via door Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 

aangewezen platforms. Op dit moment zijn dat uitsluitend ELO en (Microsoft) Teams. Er wordt 

geen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld Zoom, Facetime, Whatsapp of Skype omdat deze 

platforms niet als veilig zijn aangemerkt door Kennisnet en andere onderwijsorgansiatie. Het 

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum volgt dat advies.  

 

(2) Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum houdt zich aan de vereisten omtrent 

gegevensverwerking zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(“AVG”), zoals toegelicht op http://www.gymnasiumhilversum.nl/nl/avg/. 

 

(3) Leerlingen worden op gewezen dat ze zich houden aan het Leerlingenstatuut waarin 

(gedrags)regels zijn opgenomen over onderwijs op afstand alsmede het protocol social media, 

te raadplegen via http://www.gymnasiumhilversum.nl/nl/protocol-sociale-media/). Neem 

hier als docent ook goed kennis van. Hierin staan ook de sancties bij overtreding van de 

(gedrags)regels omschreven. Daarnaast worden leerlingen in het Leerlingenstatuut en de 

protocollen geïnformeerd over de digitale hulpmiddelen die gebruikt worden door 

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.  
 

(4) Onderwijs op afstand is een verlenging van de fysieke lessen in het leslokaal.  Alleen leerlingen 

volgen Onderwijs op afstand. Ouders of derden staat het niet vrij om het Onderwijs op afstand 

in het bijzijn van hun kind te volgen. 

 

(5) Privacy instellingen worden zo ingesteld dat alleen leerlingen toegang hebben tot de 

lesactiviteit op het platform (met inloggegevens en wachtwoord).  

 

(6) Bij aanvang van de lesactiviteit wordt deelname gecontroleerd doordat de leerling camera en 

spraak aanzet. Daarna staat de spraak op ‘gedempt’ en de camera aan. De leerling kan 

tussentijds door de docent gevraagd worden de camera uit zetten zodat de leerlingen thuis 

aan een opdracht werkt tijdens de lestijd.  

 

(7) De camera van de docent staat tijdens de lesactiviteit niet op het bureau van de docent gericht, 

maar op het digibord.  Zo is de docent niet constant in beeld en alleen als dat noodzakelijk is. 

Voorkom daarnaast dat er gevoelige documenten (clean desk policy) rondslingeren die 

zichtbaar kunnen zijn.  

 

(8) Zowel docenten als leerlingen mogen geen lesactiviteiten opnemen (auditief en/of visueel). 

Onderwijs per afstand is instrumenteel en eenmalig bedoeld en wordt daarom niet 

opgenomen.  

 

(9) Als er iets mis gaat met informatiebeveiliging of als data gelekt worden, moet dat direct gemeld 

worden via info@ggh.nu  met het formulier melding datalek door verwerker . De functionaris 

gegevensverwerking, de rector zal dan de procedure in werking zetten. Vragen over onderwijs 

op afstand worden gesteld aan de ICT coördinator, dhr. Schutz 

 

(10) Onderwijs op afstand is nieuw en nog niet uitgekristalliseerd. Docenten zullen regelmatig hun 

ervaringen met elkaar evalueren en zodat dit protocol van tijd tot tijd kan worden bijgesteld.   
 

http://www.gymnasiumhilversum.nl/nl/avg/
http://www.gymnasiumhilversum.nl/nl/protocol-sociale-media/
mailto:info@ggh.nu


Protocol Gemeentelijk Gymnasium Hilversum voor leerlingen 

Regels onderwijs op afstand 

 

(1) Indien je niet fysiek in de les aanwezig kunt zijn, meldt je ouder/verzorger de reden van het 

verzuim vooraf (telefonisch) bij de receptie. Indien je de lesactiviteit op afstand kunt volgen, 

neem je daaraan deel met inachtneming van de volgende regels.  

 

(2) Zorg dat je op tijd deelneemt aan een lesactiviteit. Ga in een omgeving zitten waar je rustig en 

geconcentreerd kunt werken zonder gestoord te worden door familieleden of huisgenoten.  

 

(3) Deel je inloggegevens en wachtwoord van de door Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 

gebruikte platforms niet met anderen.   

 

(4) Je camera staat aan bij aanvang van de les. Wees je bewust van het feit dat je in beeld kunt 

zijn tijdens de lesactiviteit. Zorg dat persoonlijke zaken buiten beeld blijven. Maak je 

achtergrond onzichtbaar als dat mogelijk is. Gedraag je behoorlijk tegenover medeleerlingen 

en de docent. Input en taalgebruik is positief en constructief.  
 

(5) Onderwijs op afstand is een verlenging van de fysieke lessen in het leslokaal.  Alleen leerlingen 

volgen Onderwijs op afstand. Ouders of derden staat het niet vrij om het Onderwijs op afstand 

in het bijzijn van hun kind te volgen. 

 

(6) Houd je aan de regels van de docent in het online leslokaal. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over 

je audio-/video-instellingen (‘spraak’ gedempt of niet, camera aan/uit) en over hoe je vragen 

kunt stellen of iets kunt zeggen tijdens een live sessie. In bijeenkomsten met meerdere 

leerlingen kan de docent de knop 'mute all' gebruiken als de docent aan het woord is.  

 

(7) Houd je aan de methoden om contact te hebben en contactmomenten die je docent heeft 

vastgesteld.  

 

(8) Het is niet toegestaan om screenshots of opnamen te maken of delen van lessen of 

chatgesprekken met docenten of medeleerlingen. Leerlingen mogen geen filmpjes maken, 

bewerken of delen (via sociale media of andere kanalen). Ook is het niet toegestaan anderen 

mee te laten kijken met de lesactiviteit.  

 

(9) Als er iets mis gaat met informatiebeveiliging of als data gelekt worden, meld je dat direct bij 

een docent.  

 

(10) In geval van overtreding door leerlingen van dit protocol kan Gemeentelijk Gymnasium 

Hilversum disciplinerende maatregelen aan hen opleggen zoals opgenomen in artikel 4 van het 

Leerlingenstatuut.  

 

 

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur op 28 september 2020 met instemming van de medezeggenschapsraad  


