Lesgeven op afstand
met Google Meet
Om les te geven op afstand kun je Google Meet
gebruiken. Zo kun je jouw leerlingen zien, kun je
jouw scherm delen met leerlingen voor een uitleg
of kunnen leerlingen vragen stellen. In 4 stappen
leggen we je uit hoe je aan de slag kunt gaan.

BENODIGDHEDEN
(VOOR LERAAR EN LEERLINGEN)
• Computer met Chrome-browser of
Chromebook met webcam en/of microfoon
• Google-account (bijv. via MOO)
• Stabiele wifi
• O
 ptioneel: oortjes of koptelefoon
TIPS
• Vind je het spannend? Oefen dan eerst
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Klaarzetten
Ga vooraf naar meet.google.com en log in met je
Google-account van school (bijv. je MOO-account). Klik op
Vergadering starten en geef je les een naam (bijv. groep8).

Uitnodigen
Elke videovergadering heeft zijn eigen link, bijv. meet.
google.com/abc-defg-hij. Deze link staat in je adresbalk
als je de vergadering start. Sla deze goed op en deel deze
met je leerlingen (bijv. via de mail of op papier).

Starten
Spreek met je leerlingen af dat ze op een bepaald tijdstip
zorgen dat ze die link openen. Zorg ervoor dat je een paar
minuten voor die tijd aanwezig bent zodat je hun toegang
kunt geven en kunt verwelkomen.

Lesgeven
Heb je iets op je scherm wat je wilt laten zien,
bijv. een presentatie of een les uit de methode?
Klik dan rechts onderin op Nu presenteren
zodat alle leerlingen jouw scherm in het groot zien.

eens met een collega, leerling of partner.
• Zorg voor een rustige en afleidingsvrije
omgeving.
• Vraag leerlingen hun microfoon te dempen
om ruis te voorkomen.
• Gebruik de chat rechts bovenin om vragen
te stellen of reacties te vragen.
• Leerlingen kunnen ook hun scherm delen
door op Nu presenteren te klikken.
• Wil je leerlingen aan de slag laten gaan
met (samenwerkings)opdrachten, bijv.
onderzoeken, presentaties of werkstukken?
Gebruik dan Google Classroom!
INSTRUCTIES VOOR LEERLINGEN
(VOORBEELD)
1. Log in met je Google-account (via MOO)
bij Chrome of op een Chromebook
2. Ga in Chrome naar meet.google.com/
(vul hier je code in)
3. Zet je microfoon uit door op het
microfoon-knopje te klikken
4. Heb je vragen? Stel ze in de Chat.
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