
Scenario   1:   Vanuit   huis   lesgeven   aan   leerlingen   met   allen   een   Chromebook   
Als   je   als   (niet   zieke)   leerkracht   niet   op   school   aanwezig   kunt   zijn,   beschrijven   we   hier   wat   je   nodig   hebt   om   van   huis   uit   les   te   kunnen   geven   
aan   je   klas   op   school.   Alle   leerlingen   beschikken   hier   over   een   Chromebook   met   bij   voorkeur   een   koptelefoon   aangesloten.   

   

Scenario   1   voor   de   leerkracht   

Klassikale   
instructie   
Beeld   en   geluid   
van   jouw   
Chromebook   
zichtbaar   op   de   
Chromebook   
van   iedere   
leerling   

➔ Je   leerlingen   werken   op   een   Chromebook   
➔ Start   een   les   in   INOSweb,   kies   de   duur   (in   minuten)   en   zet   de   

schuif   aan   bij   ‘afstandsleren   inschakelen’    ( Zie   afb.   1 )   
➔ Dit   plaatst   een   tegel   voor   Google   Meet   bij   jou   en   alle   leerlingen.   

Gebruik   deze   sessie   van   Meet   om   met   je   klas   of   individuele   
leerlingen   in   gesprek   te   gaan.   

➔ Als   de   ingestelde   tijd   voorbij   gaat,   zal   de   tegel   vanzelf   verdwijnen.     
➔ De   sessie   zal   niet   vanzelf   worden   afgesloten.   Wil   je   niet   dat   

leerlingen   nog   blijven   hangen?   Verzoek   ze   dan   de   sessie   te   
verlaten   of   verwijder   ze   zelf   via   de   lijst   met   deelnemers.   

  opmerking:   
Wil   je   controleren   wat   leerlingen   
doen?   Gebruik   de   
mogelijkheden   in   de   
leerlingmonitor   in   INOSweb.   Je   
kunt   daar   als   je   werkt   via   les   
starten   niet   alleen   live   meekijken   
maar   ook   later   de   historie   
terugkijken   van   bezochte   sites.   
Daarnaast   kun   je   
toegangsknoppen   eenvoudig   
open   of   dicht   zetten   zodat   
leerlingen   tot   alleen   de   software   
toegang   hebben   waar   ze   op   dat  
moment   aan   mogen   werken.   

Individuele   
instructie   

➔ Start   een   Meet-sessie   via    https://meet.google.com   
➔ Nodig   een   leerling   uit   binnen   de   sessie.   Zodra   je   de   voornaam   

intikt   ( zie   afb     2 )   verschijnt   een   lijst   met   suggesties,   waar   de   naam   
van   de   leerling   tussen   te   vinden   zal   zijn    ( Zie   afb.   3 )   

➔ Aan   het   einde   van   de   sessie   vraag   je   de   leerling   eerst   de   sessie   te   
verlaten,   waarna   je   zelf   de   verbinding   verbreekt.   

  
  
  
  

  opmerking:   
Iemand   uitnodigen   in   een   Meet   
sessie   doe   je   als   de   sessie   
volledig    gestart   is   en   je   jezelf   in   
beeld   ziet.   

    

https://meet.google.com/


  

Scenario   1   voor   de   leerling   

Wat   is   er   
nodig?   
Iedere   leerling   
met   een   eigen   
Chromebook   op   
het   bureau    (optie   
2   hoofddocument)   

➔ Voor   iedere   leerling   een   Chromebook   
➔ Koptelefoons   (1   per   leerling)   

  

opmerking:     
Voor   deze   optie   is   vooraf   een   
extra   voorraad   Chromebooks   en   
koptelefoons   nodig   behalve   als   
je   leerlingen   al    niet   een   eigen   
Chromebook   en   koptelefoon   ter   
beschikking   hebben.   

Klassikale   
instructie   
Iedere   leerling   
met   een   eigen   
Chromebook   op   
het   bureau    (optie   
2   hoofddocument)   

➔ De   leerlingen   en   leerkrachten   kunnen   al   volledig   digitaal   
communiceren   via   de   voorzieningen   in   INOSweb.   

➔ Leerlingen   loggen   in   op   een   chromebook   met   hun   eigen   
INOSweb   account   en   weten   hoe   ze   verbinding   met   de   
leerkracht   kunnen   maken   via   Google   Meet   d.m.v.   een   
tegel   in   INOSweb.   

  

opmerking:     
Bij   deze   optie   is   meer   directe   
interactie   met   je   leerlingen   
mogelijk   dan   wanneer   alleen   via   
het   Touchscreen   instructie   
gegeven   wordt.    

Individuele   
instructie   
Deze   werkwijze   
kun   je   ook   
toepassen   voor   
een   klein   groepje   

➔ De   leerkracht   kan   met   de   eigen   Chromebook   ingelogd   
met   zijn   INOSweb   account   via   Google   Meet   contact   
leggen   met   één   of   meerdere   leerlingen   

➔ De   uitnodiging   komt   binnen   op   het   INOSweb   
e-mailadres.   

➔ De   link   naar   de   Meet-sessie   kan    ook    onder   een   tegel   
worden   gezet   voor   één   of   meerdere   individuele   
leerlingen   

    

   


