
Tips om Google Meet thuis te gebruiken

● Zorg dat je kind het account van Google Workspace 
for Education gebruikt 
Zorg dat je kind zijn of haar Google-schoolaccount 
gebruikt om te communiceren met docenten of 
klasgenoten, geen privéaccount.

● Huiswerkbegeleiding
Organiseer huiswerkbegeleiding of afspraken 
met docenten.

● Verzorg een geweldige gebruikservaring
Bied je kind de allerbeste gebruikservaring op 
Google Meet door de nieuwste versie te installeren. 
Heb je een lage bandbreedte? Zet de camera van 
het apparaat waarop je kind werkt dan uit voor 
een betere kwaliteit. 

● Stimuleer actieve deelname
Je kind kan een hand opsteken om de docent te laten 
weten dat hij of zij een vraag heeft en de chatfunctie 
gebruiken om met de docent en met klasgenoten 
te praten.

Google Meet-gids voor ouders/verzorgers
Kun je niet face-to-face communiceren? Gebruik Google Meet om ook buiten het 
klaslokaal in contact te komen

Waarom gebruiken scholen 
Google Meet?

● Beheerders installeren Google Meet
De IT-beheerder op school installeert en 
configureert Google Meet en zorgt ervoor 
dat bepaalde functies alleen beschikbaar 
zijn voor docenten.

● De docent heeft de touwtjes in handen
Alleen de docent kan het geluid van andere 
deelnemers uitzetten of hen uit een 
bijeenkomst verwijderen, dus de leerlingen 
kunnen dat niet (per ongeluk) met hun 
docent doen.

● Live ondertiteling
Voor leerlingen die doof of slechthorend zijn 
of hulp nodig hebben bij het concentreren, kun 
je live ondertiteling aanzetten.

● Gebruiksvriendelijk
Deelnemen kan op school of vanuit huis, op 
een laptop of mobiel apparaat. Even klikken 
en je bent er.

edu.google.com

Google Meet is onderdeel van Google Workspace en is kosteloos 
beschikbaar voor scholen via Google Workspace for Education. 
Docenten kunnen Google Meet, een tool voor videovergaderingen, 
gebruiken om één op één contact te leggen met je kind, op 
afstand les te geven, te vergaderen of virtueel te overleggen 
met ouders en verzorgers.

Als je kind een computer of mobiel apparaat met 
internetverbinding en een account voor Google Workspace for 
Education heeft, kunnen docenten op Google Meet instructies 
met hem of haar delen via een videoverbinding.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://meet.google.com
http://edu.google.com


Google Meet beschikt over beveiligingen om de privacy van leerling en docent 
te beschermen:

● Google Meet is gehouden aan IETF-beveiligingsnormen voor Datagram 
Transport Layer Security (DTLS) en Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)

● In Google Meet worden alle gegevens versleuteld voor de overdracht tussen 
de klant en Google

● Anonieme gebruikers kunnen niet deelnemen

● Er zijn geen plug-ins vereist om Google Meet op internet te gebruiken. 
Omdat je alleen Chrome of een andere browser nodig hebt, is Meet 
minder kwetsbaar voor beveiligingsrisico's

● Google Meet beschikt standaard over anti-misbruikfuncties en veilige 
bediening
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Veiligheid voor leerlingen met Google Meet

Google legt zich erop toe producten te maken die de 
privacy en veiligheid van leerlingen, docenten en scholen 
waarborgen.

Als je kind Google Workspace for Education gebruikt, 
is Google op geen enkele wijze de eigenaar van de 
gegevens van leerlingen. Leerlingen krijgen geen 
advertenties te zien en we ondersteunen de 
compliancenormen, waaronder FERPA1, COPPA2, 
AVG en HIPAA.

Meer informatie? 
Bekijk dan eens deze onderwerpen:  

● Gebruik je spraakgestuurd typen of ondertitels 
op school? Hoe gebruikt je docent Google Meet 
tijdens de les? 

● Wat vind je goed aan de mogelijkheid om je docent 
en klasgenoten via videoverbinding te zien?

● Wat zijn de regels van Google Meet? Op welke manier 
zijn die anders dan de regels in een normaal klaslokaal? 

Kom meer te weten over 
Google Meet en hoe je je kind kunt 
helpen met problemen oplossen in 
de snelstartgids en trainingspagina.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1

