TEACHING AND LEARNING UPGRADE

Bied docenten de mogelijkheden
om hun werk optimaal te doen
Je kunt de Teaching and Learning Upgrade aan onze
Education Fundamentals- of Education Standard-versie*
toevoegen om de leerbeleving te transformeren
met betere videocommunicatiemogelijkheden,
uitgebreide lesgroepfunctionaliteit en tools om
academische integriteit te stimuleren.

Houd je schoolcommunity altijd en overal actief betrokken
Bied uitgebreide mogelijkheden voor videovergaderingen in Google Meet voor docenten,
leerlingen/studenten, beheerders en ouders/verzorgers om virtueel contact te houden en samen te werken.

Breid de functionaliteit voor lesgroepen uit
Help docenten om aansprekende Classroom-content te maken door hun favoriete tools
rechtstreeks te integreren en lesgroepen op schaal te maken met lestemplates.
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Stimuleer origineel werk
Met originaliteitsrapporten beschikken leerlingen/studenten en docenten over een tool om werk snel
en objectief te scannen op ontbrekende citaties en om originele bronnen vast te stellen.

Betrouwbare infrastructuur met een beveiligd ontwerp
Het systeem beschikt over beveiliging en betrouwbaarheid van
Google-kwaliteit, zodat jij en je schoolcommunity daar gerust over kunnen
zijn. Alle functies in de Teaching and Learning Upgrade zijn reclamevrij.
Ook wordt elke virtuele vergadering automatisch versleuteld.

* Bekijk meer informatie over elke Google Workspace for Education-versie op
edu.google.com/workspaceforeducation
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Diep elke leermogelijkheid verder uit
De Teaching and Learning Upgrade biedt uitgebreidere mogelijkheden in Google Meet, Classroom
en Opdrachten. De Upgrade werkt naadloos met de andere productiviteitstools
in Google Workspace for Education zoals Gmail, Documenten of Agenda.

Aanspreken
● Videobel met tot wel 250

deelnemers in Google Meet of
livestream voor tot wel 10.000
kijkers uit je domein.
● Help leerlingen hun gedachten te

delen via interactieve tools in
Google Meet zoals vraag- en
antwoordsessies, polls en
break-outruimten.
● Volg lesgroepen makkelijk en houd

ze op schema met
aanwezigheidsrapporten in
Google Meet.
● Neem vergaderingen op en

Verrijken

Begeleiden

● Maak aansprekende content met

● Voorkom plagiaat en begeleid

add-ons voor Classroom en
integreer je favoriete tools van
derden rechtstreeks in Classroom,
allemaal met Single sign-on.
● Bied makkelijke toegang tot een

leerlingen en studenten naar
origineel werk met onbeperkte
originaliteitsrapporten.
● Stel overeenkomsten met werk

van andere leerlingen vast door te
vergelijken met een privéopslag
van eerder werk van leerlingen,
dat in eigendom is van je domein.

marktplaats met add-ons
rechtstreeks vanuit Classroom,
zodat docenten precies de juiste
tools kunnen kiezen.

● Laat leerlingen en studenten

● Laat beheerders add-ons naar

individuele gebruikers of groepen
docenten pushen, bijvoorbeeld
per leerjaar of vakgebied.

bewaar en archiveer ze
rechtstreeks op Drive voor
makkelijke toegang.

eigenaarschap voor hun werk
nemen en de juiste citaties
toevoegen door meer
mogelijkheden te bieden om op
originaliteit te checken.
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Krijg de opslagruimte die
je nodig hebt
Voor elke licentie krijg je 100 GB extra voor je
gedeelde opslagruimte. Zo heb je genoeg ruimte
om bijvoorbeeld opgenomen lessen op te slaan in
Google Foto's, Drive of Gmail.

Kies hoeveel licenties je koopt
Haal meer uit je budget door de kosten van
diverse aanvullende geoptimaliseerde tools samen
te voegen tot één platform en betaal alleen voor
de licenties die je nodig hebt.

Verbeter je digitale beveiliging
Bescherm je schoolcommunity proactief met de
premium beveiligings- en inzichtmogelijkheden
van Education Standard zodat lesgeven en leren
zonder onderbrekingen kunnen doorgaan. Of
upgrade naar een uitgebreide oplossing met
Education Plus, dat zowel uitgebreide tools voor
lesgeven en leren bevat als proactieve beveiliging
en inzichten.
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