Stappenplan Smartschool Live
Een Live sessie via de app (smartphone of tablet)

Afspraken:
•
•
•

Een oudercontact-sessie duurt niet langer dan 10 minuten.
Rustige omgeving (zonder de kinderen als dit kan).
Technische problemen, neem de volgende dag contact op via 02/759 60 69
voor een nieuwe afspraak.

Via Berichten ontvang je een uitnodiging voor een Live-sessie met de leerkracht. Klik op het
aangeduide tijdstip op de blauwe knop “SESSIE VOLGEN”. Je mag dit ook al een beetje voor dit
tijdstip doen. Heeft de leerkracht de sessie nog niet gestart, dan krijg je hierover een melding en
zie je de blauwe knop “VERNIEUWEN”.

Heeft de leerkracht de sessie gestart, dan zie je de
blauwe knop “SESSIE VOLGEN”. Klik op deze knop.

In het volgende scherm moet je toestemming geven om je microfoon te gebruiken. Klik op de
microfoon, anders kan je alleen luisteren en niet zelf praten.
Dan volgt een microfoontest. Praat luidop en je moet jezelf ook via de luidspreker van je toestel
horen praten. Klik op “Ja”, de duim omhoog als dit lukt.

Nu ga je de leerkracht zien verschijnen op je scherm. Maar onderaan zie je dat het camera-icoontje
nog doorstreept staat. Je moet nog toestemming geven om je camera te gebruiken. Klik op het
camera-icoontje en selecteer je camera vooraan. Klik dan op “Beginnen met delen”.

Nu zie je beide schermen op je toestel, jezelf en de leerkracht. Indien je dat wil kan je alleen het
scherm van de leerkracht zien als je op het “Hele scherm”-icoontje in de rechterbovenhoek klikt.
Via de drie bolletjes kan je ook kiezen om deel te nemen aan de groeps-chat. Dan kan je ook een
tekstje typen en verzenden naar de leerkracht.

Wil je iets typen in de groeps-chat, dan doe je dat onderaan in het vakje. Klik op het vliegertje om je
tekst ook te verzenden.

Op het einde van het gesprek, zal de leerkracht de sessie beëindigen.
Stel dat de sessie om één of andere reden onbedoeld te snel beëindigd wordt, kan je via de link in
het bericht de sessie weer opstarten of via de link die je vindt in het lijstje bij Live.

Veel succes!

