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Programma



Beschikbaarheid materiaal nascholing (10’)

1 Samenwerken in Google Drive (15’)

2 Digitaal remediëringstraject met Google Drive (15’)

3 Solvers in Microsoft Excel (10’)



Beschikbaarheid materiaal nascholing



- Materiaal nascholing beschikbaar in gedeelde map op Google Drive

- Scannen met Snapchat, camera in iOS, QR Code scanner

- Vrij te bewerken na downloaden

- Link QR-code: via e-mail, toevoegen aan eigen Google Drive,
Smartschool, https://web.whatsapp.com/,...

https://web.whatsapp.com/




- Tip: (last minute) filmpjes, artikels, foto’s, … delen met leerlingen

QR-codes via bv. www.qrmonkey.com

voorbeeld inleiding wetten van Newton

http://www.qrmonkey.com/


1 Samenwerken in Google Drive



Google documenten

Werkwijze Google spreadsheets en Google presentaties is analoog



Google Document aanmaken

- Via internet: 
- In Google Drive op ‘+’ klikken en ‘Google document’







Google Document aanmaken

- Via internet: 
- Op ‘+’ klikken en ‘Google document’



Google Document aanmaken

- Via smartphone:
- In de app ‘Google documenten’ 
(of Google Drive) op ‘+’ klikken





Google Document delen
- naam geven
- document delen

- Via deelbare link
- Voordeel: gaat erg snel
- Nadeel: wijzigingen zijn anoniem

- Via e-mailadressen 
- Voordeel: niet anoniem
- Nadeel: duurt langer als je individuele lln-accounts
moet  toevoegen

- Geef de juiste rechten





e-mail
rechten

link





Voorbereiden (vak)vergadering in Google documenten

- Voordelen: 
- Agendapunten gedeeld/toegevoegd worden door deelnemers

- Iedere deelnemer vult aan

- Vergadering wordt veel beter voorbereid

- Eigenlijke vergadering: veel efficiënter en veel korter

- Verslag: nagenoeg klaar meteen

- Verslag kan in realtime getypt/aangevuld worden (evt. zelfs op 
smartphone) 



Google presentaties

- Voordelen: 
- Leerlingen werken samen aan 1 presentatie die klassikaal kan 

overlopen worden

- Lay-out wordt niet verstoord bij invoegen figuren, ander lettertype, ..

- Iedereen heeft een duidelijke opdracht

Vb maken van (wetenschappelijke) poster



Gegevens experimenten verzamelen in Google spreadsheets

- Voordelen:

- Leerlingen werken samen aan 1 spreadsheet die door iedereen als 
basis voor bespreking gebruikt kan worden

- Afwijkende resultaten vallen erg op; indien tijdig duidelijk kunnen 
proeven hernomen worden

- Steekproefgrootte



Samenwerken tussen leerlingen in Google office

- Voordelen: 
- veel gegevens snel verzamelen (opzoekwerk, gegevens practicum in klasspreadsheet, …)

- Taakverdeling: onderling vastgelegd en nadien gecontroleerd

- Rapportering: poster template in Google Presentatie

- Nadelen: 
- wijzigingen (groter lettertype, foto invoegen) kan lay-out hele klas wijzigen 

(probleem stelt zich niet bij Google presentaties)

- Iedereen kan alles verwijderen (maar dat kan hersteld worden)

https://www.posterpresentations.com/free-poster-templates.html


2 Digitaal remediëringstraject met Google Drive



- Gedeeld Google document als digitaal ‘logboek’
tussen leerling en leerkracht en ouders

- Oplijsten alle initiatieven

- Persoonlijk bericht

- Elke les herinneren



- Verantwoordelijkheid leerling

- In Google Drive map ‘Remediëring’

- Afzonderlijke klassen/Afzonderlijke leerlingen

- Via optie ‘details’ opvolgen wie wat wijzigde



Werkwijze



Dag x,
Beste ouders,

Via je schoolaccount x@stjozefasoessen.be werd een Google document met je gedeeld om je waarschuwing voor
natuurwetenschappen dit schooljaar goed op te volgen.

De makkelijkste werkwijze voor je is de app Google documenten en/of Google drive te installeren op je smartphone. Je
Google-account dat je hiervoor nodig hebt, is het e-mailadres hierboven vermeld. Je wachtwoord is in principe
hetzelfde als dat van op de computers op school. Je kan dit ook allemaal met de computer doen.

Vul de hoofding alvast verder aan, zo kan ik zien dat je inderdaad toegang hebt tot dit document.

Neem dit ter harte en maak gebruik van al het aangeboden materiaal om je slaagkansen voor dit vak te verhogen.

Tijdens de les zal er regelmatig verwezen worden naar je remediëringstraject.

Je ouders kunnen je remediëringstraject mee volgen via deze link.

Vriendelijke groeten,
Bert De Weirdt

1. Smartschool bericht(en); in LVS te koppelen aan lln

mailto:x@stjozefasoessen.be






2. Gedeeld document met specifieke voorstellen per vak





3. Meester van je eigen leerproces



4. Forum op smartschool openen

- Zichtbaar voor alle leerlingen van de klas

- Extra oefeningen, opdrachten, …

- Leerkracht krijgt meldingen

- regelmatig verbeteren

- Niet in smartschool app, enkel via ‘openen in browser’ of PC
- Best opvolgen met PC





5. Opvolgen op pc





6. Opvolgen op smartphone



7. Terugkoppelen naar leerling

- Via Google doc

- Persoonlijk (bericht)



3 Solvers in Microsoft Excel



- Werkblad in Microsoft Excel, beschikbaar via Smartschool

- Omvormen formules (en genetica,bloedgroepen, …)

- Zoals een rekenmachine (VKV, …)
- Helpt bij aanleren van omvormen van formules

- Recentste versie van Microsoft Excel (op je smartphone of op je PC)
Meestal gratis via schoolaccount.

- Zie demo

- bètaversies, dus fouten? dwb@stjozefasoessen.be

mailto:dwb@stjozefasoessen.be



