Docenten, teamleiders en directeuren die
de voordelen van Google for Education
willen ontdekken en ervaren.

Slim samenwerken in en met behulp van
het Google onderwijsplatform.

‘G-suite for Education’ is de nieuwe naam van wat voorheen ‘Google Apps
for Education was. Een nieuwe naam, maar nog steeds een prachtige
alles-in-één cloud oplossing met dezelfde effectieve tools als: Gmail,
Documenten, Drive en Agenda.

Kennis van alle mogelijkheden die Google
for Education te bieden heeft.

Klinkt goed, maar wat kun jij ermee in het onderwijs? Biedt het nieuwe
kansen? Hoe passen we ze toe?
Door praktisch aan de slag te gaan, leer je alle mogelijkheden en
toepassingen van dit prachtige platform kennen.
Aangeboden door OnderwijsMetICT.nl.

‘Je moet tegenwoordig werken in de cloud’, wordt er vaak
gezegd. Maar waarom is dit nu zo handig en wil je straks niets
anders meer?
• Als docent geen papierwerk en zware, rommelige tassen
meer hebben.
• Niets meer kwijt raken.
• Door middel van gedeelde mappen inzien hoe ver je
leerlingen zijn.
• Leerlingen die ‘anywhere en anytime’ aan bestanden kunnen
werken.
• In real-time samenwerken.
• Formatief en summatief toetsen maken en nakijken met
Google Forms.
Bovendien biedt Google for Education veel structuur omdat al het
ingeleverde werk op één plek verzameld wordt. Krijg je
automatisch een pushbericht als een leerling zijn werk ingeleverd
heeft en kunnen meerdere zaken automatisch aangemaakt en
eenvoudig beheerd worden.
INHOUD

Incompany
Prijs op aanvraag.

Naast de essentiele apps die Google for Education te bieden heeft:
Drive, Docs, Sheets, Presentations, Classroom, leer je ook hoe je
snel en in real-time kunt samenwerken, bestanden met je
leerlingen kunt delen en zelfs actuele nieuwsberichten eenvoudig
(binnen 2 muisklikken) kunt delen met je leerlingen in je
Classroom.

Kijk op www.onderwijsmetict.nl
Of mail: info@onderwijsmetict.nl
Of bel: 06-39762929

Daarnaast kunnen de leerlingen van al het gemaakte werk
eenvoudig een mooi portfolio maken in Sites.
SCOPE
Deze praktische training ‘Google for Education’ laat je
kennismaken alle aspecten en mogelijkheden die Google te bieden
heeft voor het onderwijs.
Kortom: een eigentijdse ELO.

