
Chromebook-gids voor ouders/verzorgers
Alles wat je altijd al hebt willen weten over de Chromebooks in de klas van je kind

Je kind gebruikt op school een Chromebook en jij hebt daar vragen over. Misschien is een 
Chromebook anders dan de computer die je thuis gebruikt. Daarom willen we je helpen 
begrijpen wat een Chromebook is en hoe deze op school wordt gebruikt.

Waarom kiest je school voor 
Chromebooks?
Docenten kunnen opdrachten maken en alle 
documenten toevoegen waaraan leerlingen 
moeten werken. Leerlingen krijgen een 
e-mailmelding als er een nieuwe opdracht 
klaarstaat en ze kunnen hun opdracht inleveren 
in Classroom. Classroom stuurt leerlingen een 
melding zodra hun huiswerk is beoordeeld, 
zodat ze hun cijfer en feedback kunnen bekijken.

Maar wat is een Chromebook?
Het is een laptop met het besturingssysteem Google 
Chrome. Het Chrome-besturingssysteem is ontworpen voor 
werk in de cloud. Dit betekent dat vrijwel alles (bestanden, 
apps en zelfs de desktop) online is opgeslagen (niet op je 
laptop). Waar je ook inlogt, alles is hetzelfde. Dit betekent dat 
je nooit je bestanden of werk waar je mee bezig bent 
kwijtraakt (alles staat in de cloud). Geen wifi? Chromebooks 
slaan bestanden ook lokaal op en werken offline.

Wat doe je kind eigenlijk op een 
Chromebook?
Dat verschilt per school, maar het antwoord 
kan zomaar zijn: zo'n beetje alles. Dankzij 
populaire tools zoals Google Presentaties, 
Documenten en Spreadsheets wordt 
samenwerken in de klas makkelijk. Er zijn ook 
apps om vaardigheden te leren zoals het 
maken van video's, podcasten en coderen. 
Misschien heeft je kind ook iets gezegd over 
Google Classroom. Dit is een tool die 
sommige docenten gebruiken om het 
schoolwerk van leerlingen te organiseren en 
huiswerk en projecten op te geven.

Als je nieuwsgierig bent naar de 
onderwijstools die docenten gebruiken op 
Chromebooks, kun je de Chromebook App 
Hub bekijken op g.co/chromebookapphub. Leerlingen kunnen hun 

EDU-accounts gebruiken om 
thuis te blijven leren

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=en


● Heb je op school een eigen Chromebook of moet je er een delen?

● Wat doe je het liefst op een Chromebook?

● Welke regels zijn er bij jou op school over het gebruik van Chromebooks?

● Wanneer gebruik je je Chromebook op school?

● Hoe hebben Chromebooks je schooldag veranderd?

● Wat is het leukste en bijzonderste wat je met een Chromebook kunt doen 
of maken?

Populaire onderwijstools voor Chromebooks zijn onder andere:

Webbronnen

Je krijgt toegang tot een grote 
hoeveelheid onderwijswebsites met 
content van wiskundelessen en 
audioboeken tot virtuele 
museumuitstapjes en webcams 
waarmee je kijkt naar wilde dieren.

Videobewerking

Maak, bekijk en bewerk video's die je 
met klasgenoten, je gezin en vrienden 
kunt delen.

Meer informatie?
Hier zie je een paar vragen die je je kind kunt stellen:

Als je meer wilt weten over Chromebooks, ga je 
naar edu.google.com/products/chromebooks
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Coderen

Leer coderen in meerdere 
programmeertalen, van Scratch tot 
Python.

Tekenen

Schets en meng schilderijen en teken 
illustraties. Maak muziek en neem deze op.

https://edu.google.com/products/chromebooks/?modal_active=none

