
Beste leerling, 

De afgelopen week hebben jullie al een aantal lessen online gevolgd.  

Het is voor iedereen prettig om te weten waar hij aan toe is. Vanaf morgen, dinsdag 24 maart, gaan 

we werken met een vast rooster. Dit is het rooster zoals je hem ook op school hebt.  

De online lessen duren maximaal 30 minuten. Iedere leerling meldt zich aan het begin van de les, 

met de groepscode die op een apart tabblad in het lesrooster staat, aan.  

 

Tijdens de les geeft de docent een uitleg en is er gelegenheid om vragen te stellen. Na de les heb je 5 

minuten de tijd om je voor de volgende les aan te melden. Na de tweede les heb je een pauze van 25 

minuten. Na de laatste les kun je je huiswerk maken. Iedere docent geeft aan hoe hij het huiswerk 

controleert. Soms kan dat door middel van een foto die je stuurt, en soms moet je het gemaakte 

werk met de docent delen. 

Wij hebben er als school voor gekozen om de lessen aan te bieden via https://meet.google.com/ 

Wanneer je deze link opent, zie je in het scherm: vergadering starten of deelnemen aan vergadering. 

 

 

 

 

Als je hier op klikt kun je de groepscode invullen. Klik vervolgens op doorgaan. Je ziet jezelf in het 

scherm. Aan de rechterzijde van het scherm klikt je op: nu deelnemen. 

 

 

 

 

 

 

Je ziet alle deelnemers in het scherm. Wanneer je op de foto van de docent klikt, wordt deze groot in 

het beeld weergegeven.  

  

https://meet.google.com/


Om ervoor te zorgen dat niet iedereen door elkaar heen praat, zet je het geluid van je microfoon uit. 

Wanneer je een vraag hebt tijdens de les, dan kun je deze via de chatfunctie rechtsboven in het 

beeld stellen. 

 

 

 

Op deze manier zorgen we ervoor dat je iedere dag gewoon les hebt. Wanneer je toch nog vragen 

hebt voor een docent, dan kun je zelf contact opnemen via de mail. Wanneer nodig kunnen jullie dan 

samen een gesprek voeren via Google Meet. 

Mocht je nog vragen hebben, dan horen wij dat graag van jou. 

Met vriendelijke groet, 

 

Mevrouw Bruintjes (onderbouw) 
Meneer Zuur (bovenbouw) 


