
 
Voorbeeld Implementatie afspraken bij Google classroom +  aanpak van werken in de 
eerste weken dat er “geen school is” op de Donbosco en Savio van de Aloysius Stichting. 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de stappen in het implementatietraject tot woensdag 
25 maart.  
 
Vervolgens volgen er afspraken die gelden vanaf woensdag 25 maart.  
 
Implementatietraject Google Classroom  
 
Donderdag 19 maart: 
 

• Google classroom accounts aanmaken 
Jeroen maakt voor iedere leerkracht een google classroom account aan. De 
inloggegevens worden door Jeroen verstrekt aan iedere leerkracht.  
 

• Instructie video voor Google classroom 
Jeroen en Lars maken een instructie video voor leerkrachten hoe te werken met 
google classroom. Leerkrachten ontvangen de instructievideo op donderdag 19 maart 
aan het einde van de dag.  

 
• Communicatie “Brief ouders m.b.t. werken met google classroom” 

Maartje stelt een communicatiebrief op voor ouders met de volgende informatie: 
- Onderwijspakketten worden langsgebracht aan huis; Nog NIET in werken tot 
woensdag. Leerlingen krijgen opdrachten en instructiefilmpjes van eigen leerkrachten 
en mogen niet zelf vooruitwerken.  
- Informatie m.b.t. google classroom  
aanmaken google account met gmail voor ouders 
In de brief voor ouders staat een opdracht om een gmail adres aan te maken van 
waaruit de leerling deel zal nemen aan google classroom. Dit gmailadres mailen de 
ouders door naar de eigen leerkracht. Leerkrachten nodigen kinderen op dit 
gmailadres uit om deel te nemen aan google classroom.  
Er wordt een instructie toegevoegd voor ouders hoe zij een gmail kunnen aanmaken. 
 

• Leerkrachten mailen ouders een lesprogramma voor maandag en dinsdag 
Ter overbrugging tot de start met google classroom mailen leerkrachten ouders een 
lesprogramma voor de maandag en de dinsdag.  
Leerkrachten mailen de “brief ouders m.b.t. werken met google classroom” 
gelijktijdig met het onderwijsprogramma voor maandag en dinsdag door aan ouders.  
 

 
 
 
 
 



Donderdag 19 maart en vrijdag 20 maart: 
 

• Lespakket samenstellen 
De leerkrachten maken op school een lespakket voor iedere leerling van de eigen 
groep. Het lespakket bestaat minimaal uit: 
- Werkboek rekenen  
- Werkboek taal  
- Kopieerbladen voor spelling (voor 4 weken, mocht het langer duren dan wijken we 
uit naar youteach)  
- Schrijfschriften (indien van toepassing) 
Het lespakket kan vrijblijvend aangevuld worden met: 
- teken papier/ gekleurde bladen om te knutselen  
- Yurlsboekjes  
- Ecetera  
Wat blijft digitaal: 
- Nieuwsbegrip XL, vanuit licentie goud  
- Mogelijkheid om te oefenen via Gynzy en Scula  

 
• Lespakketten uitdelen  

De leerkrachten brengen de lespakketten thuis bij iedere leerling.  
Tip: Stuur vanavond een mail naar de ouders welke dag + tijdstip je langskomt voor 
het brengen van de lespakketten.  
Verzoek ouders om, indien zij niet thuis zullen zijn op het aangegeven moment, dit 
aan terug te mailen en een alternatief adres op te geven voor het afgeven van het 
lespakket.  
 
Ook hiervoor geldt: Wij doen wat wij kunnen! Wanneer ouders niet reageren/niet 
thuis zijn en we hebben geen alternatief adres dan betekent het dat deze leerling de 
lessen digitaal blijft maken. OF: 
 
Zolang er geen sprake is van een “lockdown” kunnen ouders, wanneer zij niet thuis 
waren, het lespakket afhalen op school onder de opvangtijden (08:00 – 14:00).  

 
Maandag 23 maart   
 

• Instructie voor werken met google classroom, locatie Don Boscoschool 10:00 
Leerkrachten die graag extra ondersteuning willen om te werken met google 
classroom kunnen op maandag 23 maart om 10:00 instructie volgen op de Don 
Boscoschool. Jeroen en Lars verzorgen dit instructie moment.  
Hierbij geldt: Heb je geen gezondheidsklachten dan mag je op school deelnemen.  
Heb je last van luchtwegklachten en/of koorts dan bel je in via een video-call of 
maak je een aparte afspraak voor een video-call met Jeroen en/of Lars.  
 
 
 

 



Dinsdag 24 maart 
 
 

• Experimenteren met google classroom 
Leerkrachten experimenteren thuis met google classroom en zetten opdrachten klaar 
voor woensdag 23 maart. Er wordt dagelijks minimaal: 
- aangegeven welke bladzijde de kinderen maken voor taal  
- aangegeven welke bladzijde de kinderen maken voor rekenen 
- aangegeven welke bladzijde de kinderen maken voor spelling 
-Een keer per week wordt er verwezen naar de nieuwsbegrip les XL  
 

• Leerlingen toevoegen aan google classroom 
De leerkracht heeft van alle ouders het gmail adres ontvangen van waaruit de 
leerling deel zal nemen aan google classroom. De leerkracht nodigt de leerlingen via 
het gmailadres uit om deel te nemen aan google classroom.  
(Dit mag ook al op eerder gebeuren wanneer een leerkracht sneller is) 
 

• Instructie van de leerkracht 
In de ideaalsituatie geeft de leerkracht les vanuit google classroom tussen 09:00 en 
14:00. Wij realiseren ons echter heel goed dat dit voor een aantal leerkrachten voor 
uitdagingen zorgt i.v.m. opvang van eigen kinderen. We willen daarom benadrukken 
dat iedere leerkracht de professionele ruimte mag voelen om zelf te zoeken naar 
een manier van werken met google classroom die werkbaar is.  
Tip: Indien real-life lesgeven voor jou niet haalbaar is zijn er ook mogelijkheden om 
instructiefilmpjes op te nemen voor de reken-, taal en spellingsles die je kunt posten. 
Zo kun je de instructies filmen op de momenten dat het voor jou uitkomt.  

 
Woensdag 25 maart 
 

• Google classroom gaat van start 
Het werken met google classroom gaat van start. We zullen tegen zaken aanlopen 
die niet meteen lukken maar dat maakt niet uit! We doen allemaal ons uiterste best 
en dit waarderen ouders ook. Loop je ergens tegenaan dat niet lukt, schroom niet te 
bellen met Maartje en/of iemand van het ICT team. Dan zoeken we samen naar een 
oplossing.  

 
Voor vragen kun je naar Jeroen en Lars. 


