
 

 

Overdinkel 6 april 2020 

 

Betreft: Werkwijze vanaf vrijdag 10 april 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

In deze brief leggen wij uit hoe we vanaf vrijdag 10 april ons onderwijs gaan vormgeven. We gaan 
niet meer met een weektaak werken, maar met een dagtaak. Wij gebruiken hiervoor Google 
Classroom. Iedere ochtend staat hier voor de leerling klaar wat die dag af moet zijn. De vakken 
rekenen, taal, spelling en lezen worden elke dag aangeboden. Daarnaast zorgt de leerkracht voor een 
gevarieerd aanbod van andere vakken en leuke of leerzame ideeën, dit is keuzewerk. 
 
Korte uitleg Google Classroom 
Google Classroom is een handige tool voor school om op een eenvoudige manier materialen te delen 
met leerlingen. Dit kunnen opdrachten zijn, maar ook filmpjes, foto’s en presentaties. Ook is het 
mogelijk om te chatten met de leerkracht. En we kunnen zelfs met elkaar videobellen, zodat we 
elkaar ‘echt’ kunnen zien. 
 
Aanmelden bij Google Classroom 
Om gebruik te maken van Google Classroom, moet u zich online eenmalig aanmelden. Hieronder 
leest u het stappenplan om u aan te melden.  
 

1. Log in op ZuluConnect 
2. Klik in ZuluConnect op het pictogram van Google Classroom 
3. Klik op het pictogram ‘ik ben een leerling’ 
4. Klik rechtsboven op het plusje (‘+’) 
5. Voer dan de lesgroepcode van de groep van uw kind in 

 
De code van de lesgroep wordt door de eigen leerkracht via de mail verstuurd.  
 
Belangrijk om te weten 

- U krijgt van ons dus geen weektaak meer op woensdag, maar de leerling logt iedere dag in 
op Google Classroom en bekijkt welke taken klaarstaan. U kunt zelf bepalen op welke 
momenten uw kind aan de dagtaak werkt; als er maar voor wordt gezorgd dat het werk aan 
het einde van de middag af is, zodat de leerkracht tijd heeft om het gemaakte werk na te 
kijken. Let op: als er een videocontact-moment gepland staat, dan wordt er verwacht dat de 
leerling op dat moment aanwezig is.  

- De leerkracht geeft iedere leerling persoonlijk feedback op het gemaakte werk. Doordat al 
hun werk online wordt gemaakt, heeft de leerkracht inzicht in wat de leerling doet en waar 
de leerling moeite mee heeft. Hierdoor kan de leerkracht gerichter inspringen als dat nodig 
is.  



- Er worden momenten gepland waarop de leerlingen kunnen videobellen met hun leerkracht 
en hun vragen kunnen stellen. Wanneer dit moment is, wordt aangegeven in Google 
Classroom of via de mail.  

- Wij gaan vanaf aankomende week nieuwe lesstof aanbieden. Daarbij zal regelmatig gebruik 
worden gemaakt van instructiefilmpjes. Laat uw kind eerst goed naar de uitleg luisteren en 
dan pas de opdrachten maken.  

- Uiteraard blijft de mogelijkheid om uw vragen aan de leerkracht via de mail te stellen. Laat 
het ons op tijd weten als u niet verder kunt of tegen problemen aanloopt.  

- Het kan gebeuren dat sommige systemen niet goed bereikbaar zijn, omdat veel kinderen uit 
heel Nederland op deze systemen werken. Probeer het dan weer op een ander moment.   

 
 
Wat heeft u nodig? 
Om goed met Google Classroom te werken heeft u een computer, laptop, Chromebook of tablet 
nodig. Mocht u een Chromebook nodig hebben, dan kunt u die woensdagochtend 8 april bij ons op 
school ophalen.  
 
Materialen ophalen (niet voor groep 8) 
Voor nu is belangrijk dat u op woensdagochtend 8 april de nieuwe materialen ophaalt die op de tafel 
van uw eigen kind(eren) klaarliggen, volgens de onderstaande alfabetische volgorde:  
09:00 uur achternaam begint met A-B  
09:10 uur achternaam begint met C-D-E  
09:20 uur achternaam begint met F-G-H  
09:30 uur achternaam begint met I-J-K  
09:40 uur achternaam begint met L-M-N  
09:50 uur achternaam begint met O-P  
10:00 uur achternaam begint met Q-R-S  
10:10 uur achternaam begint met T-U-V  
10:20 uur achternaam begint met W-X-Y-Z 
 
Testperiode 
Omdat het werken met Google Classroom voor zowel de leerling als de leerkracht nieuw is, hebben 
we donderdag 9 april een testdag. Iedereen kan dan kijken of het is gelukt toegang te krijgen, of het 
videobellen wil lukken en u kunt uw vragen stellen als iets niet lukt. En dan hopen we vrijdag 10 april  
van start te kunnen gaan met deze nieuwe manier van werken.  
 
Uw vragen 
We hopen dat het door deze brief voor u duidelijk is hoe we vanaf vrijdag 10 april gaan werken. Lukt 
iets niet? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Het zal de eerste dagen wel wennen 
zijn voor iedereen, maar we gaan er met elkaar het beste van maken!  
 
Vriendelijke groet, 
 
Team KBS Pax Christischool 
 
 
 
 
 
 
 


