
Lees meer informatie over de inspanningen 
van Google for Education ten aanzien van 
privacy en beveiliging.

G Suite-tools die door je kind worden gebruikt

Classroom Met Classroom kan je kind alle opdrachten terugvinden, met de docent communiceren en feedback en cijfers 
krijgen. Je kunt je als gezinslid aanmelden voor overzichten voor ouders/verzorgers om op de hoogte te 
blijven van de voortgang van je kind.

Formulieren Dankzij ingebouwde onderwijsfuncties kunnen docenten toetsen ontwikkelen in Google Formulieren om 
de kennis van leerlingen te testen of om leerlingen elkaar te laten beoordelen. Veel docenten gebruiken 
Formulieren voor interactieve activiteiten in de klas of om informatie te verzamelen voor schoolreisjes, 
feestelijke bijeenkomsten of zelfs vragen die tijdens rapportbesprekingen kunnen worden beantwoord.

Agenda Elke klas in Google Classroom beschikt over een eigen agenda, zodat je kind weet wanneer er evenementen 
op het programma staan of huiswerk moet worden ingeleverd. Docenten kunnen Agenda ook gebruiken om 
afspraakschema's in te stellen voor leerlingen of om gesprekken met ouders te plannen.

Drive Drive is de virtuele rugtas van je kind, waarin opdrachten, documenten en lesprogramma's veilig kunnen 
worden opgeslagen en geordend. Deze bestanden zijn toegankelijk via elk apparaat. Dit betekent dat 
belangrijke informatie en huiswerk van kinderen automatisch wordt opgeslagen en niet zoekraakt. Het kan 
nuttig zijn om samen met je kind het opgeslagen werk op zijn of haar Google Drive door te nemen.

Toegankelijkh
eidsfuncties

G Suite for Education beschikt over ingebouwde toegankelijkheidsfuncties, zodat je kind altijd kan leren 
op een manier die goed bij hem of haar past. Kinderen kunnen gebruikmaken van spraakgestuurd typen, 
een schermlezer of brailleleesregel, of ondertiteling in Google Presentaties of Meet voor extra support.

Je hebt misschien weleens gehoord van G Suite, waarin je apps 
vindt zoals Gmail, Google Documenten, Presentaties, 
Spreadsheets, Formulieren en Drive. Scholen hebben toegang tot 
een gratis versie die G Suite for Education heet. Deze versie 
bevat Google Classroom en helpt je kinderen bij communicatie 
en samenwerking op school of thuis. En dat alles vanaf elk 
apparaat, via een beveiligde omgeving.
 
Vertel me eens wat meer over G Suite for Education…
    

Op dit moment wordt G Suite for Education door meer dan negentig miljoen leerlingen en docenten 
over de hele wereld gebruikt. Dankzij deze tools kunnen docenten en leerlingen communiceren, 
samenwerken en lessen beheren. G Suite beschikt over ingebouwde toegankelijkheidsfuncties 
om leerlingen met verschillende behoeften en leerstijlen te ondersteunen en zo voor hechtere 
klassen te zorgen.
 
Hoe gebruikt je kind G Suite op school?
     

Scholen bieden een door school beheerd Google-account dat leerlingen en docenten kunnen 
gebruiken voor educatieve doeleinden. Ook kunnen er aanvullende services buiten de kernservices 
van G Suite for Education worden ingeschakeld. Hier lees je meer over enkele van de populairste 
G Suite-tools voor klassen en de manieren waarop je kind deze tools gebruikt. 

Gids voor ouders/verzorgers:
G Suite for Education 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=en
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


1 Family Educational Rights and Privacy Act, 2 Children's Online Privacy Protection Act uit 1998

Raadpleeg voor meer informatie over G Suite for Education 
onze trainingen in het Docentencentrum en ons Helpcentrum, 

bekijk een tutorial of ga naar onze website.

Documenten, 
Spreadsheets
en Presentaties

Je kind kan documenten, spreadsheets en presentaties maken, en in realtime samenwerken met 
klasgenoten en docenten. Op deze manier kunnen kinderen hun werk delen, feedback krijgen en 
meteen aanpassingen maken. 

Google Meet Als persoonlijke ontmoetingen niet mogelijk zijn, kan de docent van je kind Meet gebruiken om 
virtuele oudergesprekken te voeren. Meet is ook een ideale oplossing voor onderwijs op afstand, 
waarbij docenten les kunnen geven en met de klas van je kind kunnen communiceren als fysieke 
aanwezigheid in de klas niet mogelijk is. Meet beschikt over instellingen voor docenten, waaronder 
de optie om deelnemers te dempen en te verwijderen, om zo de klas beter te beheren.

Manieren waarop je kind samenwerkt en communiceert via G Suite

Ga voor meer informatie over de inspanningen van 
Google for Education op het gebied van privacy en beveiliging 
naar google.com/edu/privacy.

Op welke manier worden de gegevens van je kind beschermd?
     

Google streeft ernaar producten te ontwikkelen die de privacy van 
leerlingen en docenten beschermen, en de beste beveiliging voor 
onze scholen bieden. Als je kind Classroom en G Suite for Education 
gebruikt, zijn de leerlinggegevens geen eigendom van Google, 
krijgen leerlingen geen advertenties te zien. Ook worden 
nalevingsstandaarden zoals FERPA1 en COPPA2 gevolgd. 

Wil je meer weten? Hier zijn een aantal startpunten voor een gesprek:
      
● Kun je enkele recente groepsprojecten noemen waaraan je hebt meegewerkt?

Hoe verliep de samenwerking?

● Wat was je favoriete groepsproject? Wat was het onderwerp en wat heb je geleerd? 

● Op welke manier helpt Classroom je om je huiswerk te maken?

● Waar kun je je opdrachten terugvinden? 

● Op welke manier kun je je huiswerk thuis openen?
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https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://support.google.com/a/answer/9784550?hl=en
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none

