
Google Classroom is een gratis tool in Google Workspace for 
Education, een productpakket met Gmail, Agenda, 
Documenten, Drive, Presentaties en andere tools.
   
Docenten kunnen via Classroom opdrachten uitdelen en 
ophalen, persoonlijke feedback en cijfers geven, en het werk 
van leerlingen op één centrale plek bekijken. Scholen gebruiken 
Classroom om het onderwijs productiever en zinvoller te maken 
door opdrachten te stroomlijnen, samenwerking te stimuleren 
en de communicatie te bevorderen.

Ouders en verzorgers geïnformeerd houden
    

Ouders en verzorgers kunnen zich aanmelden voor e-mailoverzichten van het werk van hun kind 
in Classroom. In deze e-mails staat informatie over inleverdatums voor huiswerk, ontbrekend werk, 
klassenactiviteiten en projecten. Als je deze e-mails nog niet ontvangt maar dat wel zou willen, 
neem dan contact op met je school voor meer informatie over e-mailoverzichten voor ouders 
en verzorgers. 

Hoe gebruiken docenten Google Classroom? 

Opdrachten uitdelen
     

Docenten kunnen opdrachten opzetten en alle 
benodigde documenten toevoegen waaraan 
leerlingen kunnen werken. Leerlingen 
ontvangen per e-mail een melding als er een 
nieuwe opdracht klaarstaat en kunnen hun 
werk inleveren via Classroom. Classroom 
stuurt een melding naar leerlingen zodra het 
huiswerk is nagekeken, zodat ze hun cijfers 
en feedback kunnen bekijken.

Mededelingen doen
     

Docenten kunnen mededelingen naar de hele 
klas sturen, die de leerlingen per e-mail 
ontvangen. Ze kunnen deze mededelingen ook 
bekijken als ze inloggen op Classroom via een 
browser of de mobiele Classroom-app 
(beschikbaar voor iOS en Android).

Alle relevante lesmaterialen delen
  

Docenten kunnen in Classroom 
informatiebronnen, leesmateriaal, video's, 
links en hand-outs delen. Op deze manier 
hebben de leerlingen altijd alle informatie 
bij de hand en kunnen ze beter samenwerken 
met klasgenoten.

Integratie met andere apps en content
Leerlingen hebben toegang tot duizenden 
educatieve apps die creativiteit stimuleren en 
eindeloze mogelijkheden bieden om te leren.

Individuele samenwerking of met 
de hele klas werken
     

Leerlingen kunnen docenten rechtstreeks 
berichten sturen als ze vragen of opmerkingen 
hebben bij opdrachten en mededelingen. 
Leerlingen kunnen ook tegelijkertijd met elkaar 
samenwerken aan groepsopdrachten via 
gedeelde projecten in Documenten, 
Spreadsheets en Presentaties.

Gids voor ouders/verzorgers: Classroom

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems


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 Google 
Workspace for Education gebruikt, zijn de leerlinggegevens geen eigendom van Google, krijgen 
leerlingen geen advertenties te zien, en worden nalevingsstandaarden zoals FERPA1 en COPPA2 
nageleefd.

Je vindt meer informatie over de inspanningen van Google for Education op het gebied 
van privacy en beveiliging in het privacy- en beveiligingscentrum van Google for Education, 
onze privacyverklaring voor Google Workspace for Education en een overzicht van enkele 
verschillen tussen de kernservices en aanvullende services van Google Workspace for Education. 

Lees onze Gids voor ouders/verzorgers: privacy en beveiliging.

Raadpleeg voor meer informatie over Google Classroom 
onze trainingen in het Docentencentrum en ons 

Helpcentrum, bekijk een tutorial of ga naar onze website.

Vragen die je je kind kunt stellen over Google Classroom
    
● Gebruik je Classroom? Zo ja, hoe gebruik je dit?
 

● Vertel eens wat meer over een cool project waaraan je op school werkt 
en waarvoor je Classroom gebruikt.

● Heb je onlangs aan groepsprojecten meegewerkt? Welke interessante 
tools gebruik je om met je groep samen te werken?

● Begin een gesprek over veiligheid op internet en digitaal
burgerschap aan de hand van onze
Be Internet Awesome-gids.
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https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
http://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_privacy_and_security_march_2020.pdf
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en#topic=6020277
https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io&feature=emb_logo
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us

