
 
 
 
Beste leerling, 
 
Vanmiddag is heeft OGVO besloten dat we met ingang van morgen, donderdag 19 maart,  
gaan starten met ‘Onderwijs op afstand’. Wat wil dit zeggen? 
 
Onderwijs op afstand 

● Er verschijnt een aangepast rooster in Magister / Zermelo. 
● Online lessen duren maximaal 30 minuten. 
● De docent heeft voor jou in Google Classroom per vak een lesgroep aangemaakt. 

Hier vind je het lesmateriaal. 
● In deze lesgroep kun je zien wat er volgens planning van je wordt verwacht. Het kan 

daarbij gaan om:  
1) het kijken van een filmpje 
2) het maken van een opdracht 
3) het volgen van een live-instructie van de docent etc. 

● Tijdens deze 30 minuten is de docent (online en op afstand) direct beschikbaar voor 
het beantwoorden van vragen en/of het geven van uitleg. 

● Je bent tijdens dit verkorte lesrooster met je device thuis ingelogd.  
● Je bent digitaal aanwezig om deel te nemen aan de lesactiviteit van de docent. 
● De lesactiviteiten zijn anders dan je gewend bent. Zo zullen docenten opdrachten 

klaarzetten, een uitlegfilmpje posten, of online vragen via chat beantwoorden. 
 
Contact opnemen met de docent 
Er zijn verschillende manieren om met een docent contact op te nemen tijdens deze lessen 
van 30 minuten. Een manier is gericht op het stellen van een algemene vraag, een andere 
manier is gericht op het krijgen van individuele feedback. 
 
Hoe stel ik een algemene vraag? 

● Open Google Classroom. 
● Ga naar de juiste lesgroep. 
● Ga naar de opdracht van de docent. 
● Onder ‘instructies’ kun je een lesgroepreactie plaatsen. 
● De docent kan hier vervolgens op reageren. 

 
Hoe vraag ik persoonlijke feedback over een ingeleverde opdracht? 

● Open Google Classroom. 
● Ga naar de juiste lesgroep. 
● Ga naar de opdracht van de docent. 
● Werk de opdracht uit. 



● Je kunt opmerkingen plaatsen in het document. Dit doe je door de tekst te selecteren 
en vervolgens te klikken op het ‘plusje’ dat aan de rechterzijde van het document 
verschijnt. 

● Typ je opmerking en klik op ‘Opmerking toevoegen’.  
● De docent kan hier vervolgens op reageren. 

 
 
Live-les 
Als de docent een live-les wilt geven, dan volg je die op de volgende manier: 

1. Ga naar de Google Apps for Education en open het programma ‘Google Hangouts 
Meet’, of ga naar het Cool portaal en klik op het icoontje Meet. 

2. Selecteer ‘Vergadering starten of deelnemen aan vergadering’.  
3. Voer de vergadercode in die de docent in Google Classroom heeft geplaatst. Klik op 

doorgaan. 
4. Het kan ook zijn dat de docent een link in Classroom heeft geplaatst naar deze les. 

Klik op deze link. 
5. Vervolgens kun je deelnemen aan de live les. 
6. Is de instructie afgelopen? De docent zal de verbinding verbreken. 
7. Let bij het volgen van een live les op het volgende:  

1) Zorg voor een rustige omgeving. 
2) Klik op het microfoonplaatje om jouw geluid uit te zetten.  
3) Gedraag je op dezelfde manier als in de klas. 

 
Aan de slag! 
Je begrijpt dat het bovenstaande veel vraagt van ons allemaal, van leerlingen, docenten en 
ouders. Het is mogelijk dat zaken niet meteen werken zoals gewenst. Wij vragen van jou 
enige flexibiliteit en begrip voor deze nieuwe vorm van onderwijs op afstand. 
 
Heel veel succes! 
 


