MOO Schermbewaking
De beste classroom management
oplossingen voor MOO
Schermbewaking (ook wel classroom management) is voor
leerkrachten een handig middel om mee te kijken op het
beeldscherm van een leerling. Niet alleen om te voorkomen
dat leerlingen ongewenste dingen doen, maar ook om hen
individueel te helpen tijdens de les. Er zijn oplossingen die
daarnaast nog veel meer mogelijkheden bieden, zoals internetfiltering, quizsystemen en nog veel meer.

Enkele pluspunten
•L
 eerkracht kan efficiënt
online meekijken en
orde houden
•D
 e beste oplossingen
tegen een vriendelijke prijs
• Inclusief deskundige
ondersteuning
•H
 et digitaal onderwijs
rendeert beter

MOO. Leren met Heutink

Een passend antwoord
In het basisonderwijs werd classroom management-software voorheen nauwelijks gebruikt. Het werd vaak te duur of
te complex gevonden voor die paar pc’s die in een klaslokaal
stonden. Maar met de opkomst van tablets, Chromebooks
en andere mobiele devices is dat een ander verhaal geworden. Er is nu een grote vraag naar classroom management:
Heutink ICT heeft een passend antwoord.

De beste oplossingen
Als ICT expert hebben wij onderhandeld met toonaangevende leveranciers van dergelijke oplossingen. Met als resultaat
dat we enkele van de beste oplossingen kunnen leveren en
ondersteunen tegen een vriendelijke prijs. Hier volgt een
greep uit ons aanbod.

Apple Classroom 2.0
Apple Classroom werkt naadloos samen met de door ons
gebruikte MDM-oplossing. Heeft jouw school iPads bij ons in
beheer via MDM? Dan kun je gratis gebruik maken van het
Apple School Manager-programma. Dit programma biedt
een vereenvoudigde interface voor het beheer van complexe
systemen als DEP en VPP. Bovendien krijg je de beschikking over een gratis set tools voor classroom management.
Daarmee kun je onder meer meekijken op iPads en heel
eenvoudig aangeschafte apps beheren.

Netsupport Manager
Netsupport is een van de pioniers op het gebied van classroom management en is geschikt voor traditionele werkplekken. Deze oplossing is bij Heutink ICT tegen een speciaal
gereduceerd tarief beschikbaar (alleen voor basisscholen) in
combinatie met NetSupport DNA. Met deze aanvulling heb
je niet alleen complete controle over de devices maar ook
maximaal inzicht in het gebruik ervan.

Digitaal lesgeven werkt beter
wanneer jij als leerkracht bepaalt
wat leerlingen wel en niet met
hun devices doen.

Heutink ICT is de ICT partner van onderwijsspecialisten Heutink en Reinders.

NetOp Vision for Chromebooks
NetOp, wereldwijd marktleider in classroom management,
biedt ook een speciale oplossing voor Chromebooks. Deze
oplossing is zeer toegankelijk en biedt precies de functies
die het basisonderwijs nodig heeft. Voor scholen met voornamelijk (of alleen) Chromebooks is dit in onze ogen een absolute topper. NetOp Vision for Chromebooks is bij Heutink ICT
verkrijgbaar tegen een speciaal gereduceerd tarief.

NetOp Vision 365
NetOp heeft niet alleen voor Chromebooks een gebruiksvriendelijke oplossing, maar ook voor Windows 10 werkplekken. Deze oplossing bevat alle essentiële Classroom
Management functionaliteiten, speciaal en alleen voor
Windows 10 werkplekken die beheerd worden vanuit
de cloud.

Wat krijg je in ieder geval?
Met classroom management is de leerkracht (weer) in
charge over wat er met de devices in de klas gebeurt.
In principe biedt elke oplossing in ons assortiment in elk
geval de volgende mogelijkheden:
•S
 cherm bekijken van een leerling (meekijken)
•A
 andacht krijgen van de leerlingen door het beeld “op
zwart” te zetten
•T
 ijdelijk de toegang tot internet blokkeren of limiteren

Laat je vrijblijvend informeren
Wil je het rendement van jouw digitaal onderwijs een impuls
geven met classroom management? Op basis van jouw wensen, budget en type devices adviseren wij je graag over welke
oplossing het beste bij jouw situatie past. Uiteraard kun je
ook voor implementatie en ondersteuning op ons rekenen.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte en/of adviesgesprek (074 240 4606 / info@heutink-ict.nl).

