Online gedragscode Marecollege Leiden
Online gelden dezelfde regels als in de echte wereld. Online zijn ze misschien nog wel belangrijker
omdat:
- informatie en beelden online blijven staan
- je zonder dat je dat weet contact kunt hebben met vreemden
- er nepnieuws circuleert
- er privacy-risico’s zijn en ongewenste beelden makkelijk kunnen worden gedeeld
Het Marecollege zet het online lesgeven en het streamen van lessen alleen in voor het geven van
onderwijs. De duur en omvang van het streamen wordt zoveel mogelijk beperkt. Wij bewaren of
delen geen beelden zonder de expliciete toestemming van de personen die herkenbaar in beeld zijn.
Voor leerlingen geldt tijdens online lessen:
- Je logt in met je eigen voor- en achternaam
- De webcam staat aan en je bent in beeld
- Je geluid staat uit als je niet hoeft te spreken
- Je draagt normale kleding
- Je zit achter een bureau/tafel in een rustige ruimte met een neutrale achtergrond, liefst
zonder andere mensen
- Je gebruikt een koptelefoon of oortjes
- Je hebt de lesmaterialen bij de hand
- Je doet mee met de lesopdrachten
- Je stelt vragen door deze te typen in de chat of je hand op te steken
Het Marecollege vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Om het veilig te
houden voor onze docenten en de andere leerlingen en om het AVG-proof te houden, gelden de
volgende regels:
-

De live stream van de lessen is exclusief bedoeld voor de thuiszittende leerling van die klas.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat anderen meekijken. Dit geldt ook voor ouders. Als
we merken dat het toch gebeurt zal eerst verzocht worden om geen anderen de les te laten
volgen. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, zal de leerling van de les worden
uitgesloten en geregistreerd worden als “ongeoorloofd afwezig”.
Het is niet toegestaan om de link naar de les te delen met anderen.

-

Beelden van onze lessen zijn eigendom van het Marecollege. Het is te allen tijde verboden de
lessen op te nemen of de beelden ervan met anderen te delen. Je mag geen leraren of
leerlingen herkenbaar fotograferen of ﬁlmen zonder hun nadrukkelijke toestemming (dit
geldt ook voor printscreens tijdens online lessen). Deze beelden worden gezien als
persoonsgegevens. Je bent strafbaar als je zonder toestemming beelden van een ander deelt
of op social media plaatst. Wij zullen in al dit soort gevallen aangifte doen.

-

Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alles wat je plaatst én wat je doorstuurt. Dus ook
als iemand anders het beeld gemaakt heeft. Maak of publiceer nooit beelden die jou of
anderen in problemen kunnen brengen.

-

Op het Marecollege behandelen we elkaar met respect. Zowel oﬄine als online wordt er niet
beledigd, gediscrimineerd, gepest of gedreigd. Als je dit wel doet kan de ander aangifte doen
omdat het strafbaar is.

-

Ook online geldt: geen mobieltje in de les gebruiken tenzij je de docent je toestemming geeft
voor lesdoeleinden.
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