https://translate.google.com/
Beste ouders,
We startten tijdens het schooljaar 2021-2022 met Google Classroom als digitale agenda
voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Dat breiden we uit naar alle klassen van de lagere
school.

Waarom kozen we voor Google Classroom?
Google classroom is een onderdeel van Google Workspace for Education. Dat biedt een
aantal voordelen. om in te loggen met een mailadres en wachtwoord, o.a. voor het gebruik
van Chromebooks.
●
●
●
●

De kinderen leren om educatieve toepassingen te gebruiken (Google apps)
De kinderen leren een andere tool te gebruiken dan Windows en Office.
De kinderen krijgen alle taken, instructiefilmpjes, … op één centrale plaats te zien.
Afstandsonderwijs is makkelijk te realiseren.

De ervaringen leren ons dat Google Workspace for Education meer bewegingsvrijheid
heeft en meer oplossingen kan bieden voor de vragen van de leerkrachten en de noden
van de leerlingen.

Waarvoor gebruikt de school Smartschool ?
Jaren geleden kozen we als school voor Smartschool. We hadden nood hadden aan een
digitaal leerlingvolgsysteem, een digitale schoolagenda voor de leerkrachten en een
digitaal rapport. Smartschool voldeed aan die eis.
De school gebruikt Smartschool als communicatiemiddel met de ouders. Voor onze
leerlingen kiezen we er niet voor om met de digitale agenda of de berichten van
Smartschool te werken. Die modules van Smartschool zijn gericht op leerlingen van het
secundair onderwijs.

Hoe gebruikte de school middelen van de Digisprong?
We kopen Chromebooks aan voor onze leerlingen. Chromebooks zijn goedkope laptops
die werken met het besturingssysteem Chrome OS. De batterij gaat lang mee en
virussen hebben minder vat op deze toestellen. We kunnen de toestellen ook makkelijk
beheren, wissen en herstellen. We kunnen ook snel apps installeren op de
Chromebooks. Deze toestellen werken efficiënter als de gebruiker een Google account
heeft.

Wanneer startte de Digisprong in de Regenboog?
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen een chromebook in bruikleen.
Deze toestellen mogen ze op school én thuis gebruiken als dat noodzakelijk is voor taken
of lessen die ze moeten maken.
De leerlingen van het derde en vierde leerjaar maken ‘gedeeld’ gebruik van deze toestellen.
Een Chromebook kan door verschillende leerlingen gebruikt worden, omdat bijna alles
online opgeslagen wordt en er dus bij een wissel maar een beperkt aantal zaken moet
geïnstalleerd worden.
Het is belangrijk dat leerlingen kansen krijgen om te leren omgaan met digitale
hulpmiddelen. Dat is erg duidelijk geworden tijdens de voorbije pandemie.
We bereidden deze nieuwe stappen zo goed mogelijk voor. Bij technische problemen zullen
we jullie zoals steeds verder helpen.
Op de website van De Regenboog bij School en daaronder bij ICT staan instructiefilmpjes
en stappenplannen voor de installatie van Google Classroom.
https://www.de-regenboog.be/ict/category/google-classroom
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