Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 3 t/m 8,
In de periode van thuisonderwijs werken we in groep 3 t/m 8 met Google Classroom. Hierbij
ontvangt u meer informatie.
In Google Classroom kunnen leerkrachten opdrachten, filmpjes en taken plaatsen, is er een
mogelijkheid tot chatten met de leerkracht en het inleveren van opdrachten door leerlingen.
Op die manier kunnen we het werk meer monitoren en beter contact onderhouden met
leerlingen én ouders.
Alle informatie met betrekking tot de lessen die de kinderen volgen en moeten maken wordt in
Google Classroom gezet. Daarnaast kiezen we ervoor om de weektaak en de antwoorden
ook naar de ouders te mailen.
Google Classroom is bij veel kinderen al bekend doordat ze er op school mee werken.
Ter informatie voor u:
1.

Elk kind heeft een Google-account dat als volgt is opgebouwd:
voornaamachternaam@pcogeldersevallei.nl (voorbeeld: Klaas van
den Brink klaasbrink@pcogeldersevallei.nl).
Let op: betreft voornaam en achternaam aan elkaar zonder punten, spaties en
leestekens. Tussenvoegsels zijn weggelaten.

2. Juf Mariëtte heeft voor onze school onderstaande filmpjes gemaakt:
In deze filmpjes maakt ze u wegwijs in Google Classroom.
Hoe log ik in op mijn Google account?
Hoe kom ik in Google Classroom?
Werk maken via Classroom en inleveren.
(het kan zijn dat het scherm thuis iets afwijkt van wat u in het filmpje ziet.)

Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen een protocol voor internetgebruik ondertekend. Deze
afspraken gelden natuurlijk ook voor het gebruik van Google Classroom. We gebruiken dit platform alleen
voor schoolzaken. Wilt u dit met uw kind bespreken en we gaan ervan uit dat u regelmatig even met uw
kind meekijkt.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich richten tot de leerkracht.
Voor vragen omtrent accounts en wachtwoorden verwijzen wij u naar juf Mariette en juf
Marloes: ict.bg@pcogv.nl
Met vriendelijke groeten,
Team Kindcentrum Van den Bergh

