
Handleiding Afstandsonderwijs leerlingen 
 

Alles op 1 plek 
Alle informatie wordt via de google classroom aangeboden. Per vak vind je een aparte classroom met 
daarin een planner, lesmateriaal en eventuele links naar andere opslagplekken (zoals de moodle). 
 

Google account 
Zorg ervoor dat je op je Chromebook (of ander device) inlogt met jouw google account 
(leerlingnummer@stanislascollege.net). Dit staat standaard ingesteld op jouw Chromebook. Iedere 
leerling heeft een account. Wachtwoord kwijt? Uiterlijk woensdag 18 maart ontvang je een link 
waarmee je gemakkelijk zelf je wachtwoord kan resetten. Ook kunnen al jouw vakdocent jouw 
wachtwoord voor je resetten.  
 

Bereikbaarheid docenten 
Uiteraard kan je jouw docenten altijd mailen. Daarnaast geeft iedere docent aan wanneer hij of zij 
digitaal voor jou beschikbaar is. Dit gebeurt via een link naar ‘Google Hangouts’ in de planning op 
de Classroom. Klik op de link en vervolgens op de knop ‘nu deelnemen’. Via de webcam kan jouw 
docent je op de aangegeven dagen en tijden helpen met vragen of extra uitleg geven.  
 

Spelregels hangouts 
- Let goed op de dag en tijd dat jouw docent voor jou beschikbaar is. 

- Wanneer je deelneemt, zet je in eerste instantie jouw camera en geluid uit. Immers, al het 

geluid in jouw kamer zouden de andere deelnemers aan de bijeenkomst ook horen. Wanneer 

er een grote groep de webcam activeert, zou dit nadelige gevolgen kunnen hebben voor de 

verbinding. 

- Jouw docent zal aangeven wat de bedoeling is tijdens de online les. Je docent geeft dus ook 

aan wanneer je geluid en beeld aan kan zetten. 

- Weer respectvol naar elkaar. We vertrouwen erop dat jullie ook online de normale 

omgangsvormen respecteren. 

- Goed om te weten: ook voor leerlingen is het mogelijk om (bijvoorbeeld) voor 

samenwerkingsopdrachten een hangout te starten.  

 

Heel Nederland is online 
Heel Nederland doet momenteel een beroep op digitale leermiddelen. Partijen als Magister, 

Microsoft en Google zijn bezig om hun servercapaciteit te vergroten om de vraag aan te kunnen. Wij 

vertrouwen erop dat de stabiliteit van onlinediensten de komende dagen verbetert.  

Vragen en/of opmerkingen? 
Mocht je tegen problemen aanlopen, neem dan vooral contact op met jouw mentor. Uiteraard gaan 
we ons best doen om je zo goed mogelijk te helpen. 
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