
 

Winsum, 16-12-2020 
 

Betreft: afspraken over onderwijs via Microsoft TEAMS 
 
 
 

 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 

 
Zoals u inmiddels wel heeft begrepen, gaan we het onderwijs aan uw kind(eren) voorlopig 
weer op afstand verzorgen. Wij zullen ons uiterste best doen om te blijven doen wat we tot 
nu toe gedaan hebben. 
Om kinderen ook instructie te kunnen geven over nieuwe leerstof, gebruiken we Microsoft 
TEAMS. Een TEAM is, zoals u wellicht weet, een digitale plek waar leerkracht en kinderen 
elkaar kunnen spreken (via chat), zien (via video), opdrachten kunnen vinden, maken en 
inleveren. 
Op school is al geoefend en er is al vaker gewerkt via TEAMS, dus dat gaat vast allemaal lukken.  
Wellicht ten overvloede nog even voor u en uw kind(eren) de volgende afspraken.  

 

1. Zoek een rustige plek in huis zodat we elkaar goed kunnen horen; 
2. Leg ook papier en pen/potlood neer om dingen op te kunnen schrijven; 
3. Chat gebruiken we als we een vraag willen stellen; 
4. Als de camera aan moet, probeer dan rustig te zitten; 
5. De microfoon zetten we alleen aan als de juf/meester ons een vraag stelt; 
6. Het Team is een werkplek waar we alleen werken met de kinderen uit onze groep. 

Dus we sturen NOOIT iets naar volwassenen en kinderen die niet lid zijn van het 
Team waarin we zitten; 

7. Chatten, (video) bellen mag niet voor 8.15 uur ’s morgens en na 18.00 uur ’s avonds 
en alleen met leden van ons eigen Team die dat willen. 

8. We chatten en videobellen op een respectvolle en vriendelijke manier. 
 

Met deze afspraken kunnen we met elkaar op een veilige en prettige manier verder met het 
onderwijs op afstand. 
En als laatste: wanneer uw kind gebruik maakt van een laptop/ iPad van school, wilt u er dan op 
toe zien dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt? Eventuele reparaties zijn erg prijzig. 

 

Samen gaan we er voor! 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Jaap Rosema 


