
Hoe geraak ik in mijn virtuele klas? 
Je zal een uitnodiging krijgen via je Google mail (via het e-mail adres van de school). 

Maandag avond (20/4/2020) zullen de uitnodigingen verstuurd worden. Als je dus vanaf 

dinsdag je mail open doet zal je een nieuwe mail in je inbox zien staan.  
Deze ziet er als volgt uit: 

 
Vervolgens klik je op de mail. Hierin zie je een uitnodiging voor jouw klas. Klik vervolgens op 

de blauwe knop ‘Deelnemen’. 

 

Daarna kom je terecht in de klas. Ook hier moet je nog eens op de blauwe knop ‘Doorgaan’ 

klikken en vervolgens kies je jouw rol. In jouw geval is dit ‘Leerling’. 

  

Als je dit correct hebt gedaan kom je terecht in de klas. Hier zullen nu berichten geplaatst 

worden.  

 



Hoe typ je een bericht naar de 
klas/leerkracht? 

 

De virtuele klas lijkt een beetje op Facebook. Je kan hier zelf een berichtje typen, maar je 

kan ook op de berichtjes van de leerkracht reageren.  

Om zelf een berichtje te typen naar jouw klas klik je op onderstaande balk: 

 

Wanneer je hierop klikt komt er een groter vak tevoorschijn. Hier kan je nu een berichtje in 

typen. Zowel de andere leerlingen als de leerkrachten kunnen dit lezen en erop reageren. Als 

je berichtje klaar is klik je op posten. Vraag dus gerust via deze weg maar eens hoe het met 

de andere leerlingen is.  

  

Je berichtje staat nu bovenaan en iedereen krijgt hier een melding over. Andere leerlingen en 

leerkrachten kunnen hier nu op reageren.  

  



Hoe bekijk je jouw taken? 
Iedere dag zullen de leerkrachten jou een taak doorsturen. Iedere dag krijg je een taak van 

een andere leerkracht of een ander vak. Je zal hiervan zeker een mail krijgen maar je kan ze 

ook bekijken vanuit je virtuele klas. Klik bovenaan op schoolwerk. Daar krijg je een lijst van 

alle taken die er voor jou zijn.   

 

Klik op de taak om de opdracht te openen. Klik vervolgens op ‘Opdracht bekijken’ om de 

volledige taak te kunnen zien.  

 

 Hier vind je nu de effectieve taak. Hier staat ook een korte uitleg en sommige leerkrachten 

zullen hier ook een filmpje bij plaatsen. Bekijk dan zeker ook het filmpje.  

 

Bovenaan zie je tegen wanneer de opdracht ingediend moet worden. Druk dus enkel op de 

knop indienen als je taak volledig klaar is. Je kan verschillende dagen aan de taak werken. Je 

hoeft niet alles op 1 dag af te werken. Je moet de taak wel voor die datum indienen. 

Heb je een vraag over de taak? Dan kan je die meteen neerschrijven onderaan de taak of in 

privé naar de leerkracht sturen.  

 



Hoe je taak maken? 
Wanneer je een opdracht van de leerkracht krijgt staat jouw taak aan de rechter kant.  

 

Je kan het best die taak openen in een apart tabblad. Hiervoor klik je met de rechter 

muisknop op de taak. Daarna klik je op ‘Link openen in nieuw tabblad’. 

 

De taak wordt nu in een voorbeeld getoond. Klik bovenaan op de knop ‘Openen met Google 

Documenten’.  

 

De taak gaat in een nieuw tabblad open. Je kan nu in de taak werken. Alles wat je in de taak 

schrijft wordt automatisch opgeslagen. Ben je volledig klaar met je taak? Dan kan je de taak 

inleveren. Hiervoor ga je terug naar je eerste tabblad en klik je op inleveren.  

 

VEEL SUCCES !!! 


