
Zijn persoonlijke ontmoetingen niet mogelijk? Gebruik dan Google Meet om ook buiten 
de klas te communiceren
   
Google Meet maakt deel uit van Google Workspace en is gratis 
beschikbaar voor scholen via Google Workspace for Education. 
Docenten kunnen Google Meet, de tool voor videovergaderingen, 
gebruiken om één-op-één met je kind te communiceren, op afstand 
les te geven, of virtuele vergaderingen met ouders en verzorgers te 
houden.

Als je kind beschikt over een computer of mobiel apparaat 
met internettoegang en een Google Workspace for 
Education-account, kunnen docenten via video lesgeven met 
Google Meet.

edu.google.com

Waarom kiezen scholen voor 
Google Meet?
    
● Meet wordt ingesteld door beheerders

De IT-beheerder van je school zorgt 
ervoor dat Google Meet wordt ingesteld 
en ingeschakeld. Ook zorgt diegene 
ervoor dat bepaalde instellingen alleen 
van toepassing zijn op docenten.

● De docent heeft de controle
Alleen de docent kan andere deelnemers 
aan een vergadering dempen of 
verwijderen. Dit houdt in dat een leerling 
de docent niet per ongeluk (of expres) 
kan dempen of verwijderen.

● Gebruik live ondertiteling
Schakel voor leerlingen die doof of 
slechthorend zijn, of die hulp nodig 
hebben om zich te concentreren, 
de functie voor live ondertiteling in.

Tips om Google Meet thuis te gebruiken

● Zorg ervoor dat je kind zijn of haar Google 
Workspace for Education-account gebruikt 
Als je kind met de docent of klasgenoten 
communiceert, zorg er dan voor dat hij of zij 
het Google-account van school en niet een 
persoonlijk account gebruikt.

● Krijg hulp bij huiswerk
Je kunt bijlessen of gesprekken met 
docenten opzetten.

● Zorg voor de beste functionaliteit
Als je je kind de beste functionaliteit op 
Google Meet wilt bieden, zorg er dan voor 
dat de nieuwste versie is geïnstalleerd. 
Je kunt de camera op het apparaat van je 
kind ook uitschakelen om voor een betere 
gesprekskwaliteit te zorgen.

 

● Moedig participatie aan
Je kind kan de Q&A-functie in Presentaties 
gebruiken om met de docent en klasgenoten 
te praten terwijl de gepresenteerde content 
zichtbaar blijft.

Gidsen voor ouders/verzorgers: 
Google Meet

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
http://edu.google.com
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en


Veiligheid van leerlingen met Meet
    
Google streeft ernaar producten te ontwikkelen die 
de privacy van leerlingen en docenten beschermen, 
en beveiliging voor onze scholen bieden.

Als je kind 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 gevolgd. 

Vragen die je je kind kunt stellen over Google Meet
    
● Hoe gebruikt je docent Google Meet tijdens lessen?
 

● Wat vind je leuk aan het zien van je docent en klasgenoten 
via video?

● Wat zijn de regels voor Google Meet? Hoe verschillen die 
regels van de regels tijdens een gewone les in de klas? 

© 2020 Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Kom meer te weten over Google Meet en hoe je je kind kunt 
helpen bij vragen via onze snelstartgids en training.

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

