Handleiding afstandsleren voor leerlingen
Beste leerling,
Door het coronavirus is onze school gesloten en gaan we over op afstandsleren. In deze handleiding
leer je hoe je deel kunt nemen aan de lessen-op-afstand die de komende weken plaats zullen vinden.

Hoe werkt het?
- Je ouders/verzorgers zorgen ervoor dat je op een rustige plek de lessen-op-afstand kunt volgen.
- Leerlingen gebruiken de iPad van school of maken gebruik van een eigen device (PC / laptop / Mac
met Google Chrome)
- Je bent elke dag beschikbaar en volgt het rooster zoals in Magister aangegeven is.
- De lesinstructie van je docent vind je via Magister > Huiswerk. (Bovenbouw leest hier de verwijzing
naar Magister.me en de onderbouw naar de KED-Portal.)
- Je levert je opdrachten in via de manier die jouw docent aangeeft. Bijvoorbeeld; Magister >
Opdrachten, Google Classroom, etc.

Wat heb ik nodig voor de les?
Voordat je aan de les kunt deelnemen is het nodig dat je een aantal praktische zaken geregeld hebt:
1. Een device: iPad, PC / laptop of Mac
2. Inloggegevens en/of klascode voor:
a. Magister (Me)
b. Email
c. Google
d. LessonUp
e. KED-portal
f. Ander platform dat je docent gebruikt
3. Accessoires
a. Oortelefoon met microfoon-functie
b. Schrijfgerei
c. Schrift
d. Boeken
e. Eventuele bijlagen / aantekeningen verstrekt door je docent

Hoe neem ik deel aan de les?
1. Open Magister (website en/of app)
2. Open je Agenda en ga naar de les die je volgens rooster gaat volgen
3. Ga naar Huiswerk en lees de instructie wat je nodig hebt en wat je deze les gaat doen. Denk
bijvoorbeeld aan de volgende apps / websites die normaal gesproken ook gebruikt:
a. LessonUp
b. Magister Me
c. Digiboek / Digitale leeromgeving van je vak.
d. Google Classroom
e. Powerpoint
f. Externe bronnen via link (Youtube, websites, etc)
Neem zo snel mogelijk contact op met jouw vakdocent, als je de instructie niet snapt.

Hoe neem ik deel aan een video les via Google Meet?
Je docent deelt in de Hangouts een link voor een videosessie via Google Meet. Klik op de link en je
komt automatisch in de les van jouw docent. Als je problemen met het geluid hebt, start dan even de
chat opnieuw op. Dit kan via dezelfde link. Tijdens deze videosessies krijg je instructie/uitleg of kun je
vragen stellen. Iedereen doet actief mee. Alleen de docent start een video les.

Afspraken tijdens de les
Afhankelijk van het gebruikte medium (chat, video, email) zijn de volgende afspraken en regels van
toepassing:
a. Alleen de vakdocent start een video les.
b. De docent en leerlingen zijn beide zichtbaar in beeld.
c. Leerlingen zijn in beeld met microfoon uit. Ze mogen alleen op verzoek van de docent de
microfoon aanzetten.
d. Er worden geen opnames gemaakt.
e. Let op je taalgebruik.
f. Je verbreekt de verbinding als de les klaar is
2. Gedragsregels bij reguliere chat:
a. Neem op tijd deel aan de chat
b. Gebruik je eigen voor- en achternaam
c. Let op je taalgebruik
d. Er worden geen screenshots en/of andere opnames gemaakt
e. Alleen de docent mag de instellingen aanpassen.

Aanspreekpunten
1. Google en iPad: Mevrouw van Rooij – roo@almerecollege.nl
2. KED: Mevrouw Sleurink – sle@sleurink@almerecollege.nl
3. Digitale leeromgeving (lesmethode: ICT Servicedesk - servicedesk@almerecollege.nl
4. Overig: je mentor of coach.

Inloggen op Google Hangouts
PC
1. Open Google Chrome
2. Ga naar hangouts.google.com
3. Klik rechtsboven op Inloggen
4. Log in met Google Account van het Almere College
5. Vul je gebruikersnaam in: xxxxxx@almerecollege.nl
a. Je gebruikersnaam is je leerlingnummer + @almerecollege.nl
6. Vul je wachtwoord in
a. Wachtwoord kwijt? Mevrouw van Rooij kan deze opnieuw voor je instellen: roo@almerecollege.nl
7. Klik op Volgende
8. Je komt nu op het welkomscherm van Google Hangouts

iPad
1. Open de Google Hangouts-app
2. Tik op Aan de slag
3. Selecteer je reed ingelogde school-account of log in via Account toevoegen
4. Vul je gebruikersnaam in: xxxxxx@almerecollege.nl
a. Je gebruikersnaam is je leerlingnummer + @almerecollege.nl
5. Vul je wachtwoord in
6. Wachtwoord kwijt? Mevrouw van Rooij kan deze opnieuw voor je instellen: roo@almerecollege.nl
7. Tik op Volgende
8. Tik rechtsboven op het Vinkje
9. Je komt nu op het beginscherm van Google Hangouts

