Leerkrachten, (bovenschools) ICT
coordinatoren en directeuren die meer
verdieping willen en de inzet van Google for
Education willen verbreden door meer
opties te verkennen.

Slim samenwerken in en met behulp van
het Google onderwijsplatform.

Verdieping van de mogelijkheden die
Google for Education te bieden heeft en het
daadwerkelijk integreren van alle
onderdelen in je les.

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

In deze gevorderde training aangeboden door OnderwijsmetICT.nl ga je
praktisch aan de slag en leer je hoe je Google kunt intergreren in je
lessen.

Google for Education is een eigentijdse omgeving die je veel
structuur geeft omdat alles op één plek wordt verzameld in de
cloud. Tevens is de omgeving eenvoudig te beheren.
• Als leerkracht 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 op allerlei plekken binnen en buiten de school
aan bestanden kunnen werken.
• In real-time samenwerken.
• Formatief en summatief toetsen maken en nakijken met
Google Forms

INHOUD
In deze gevorderde training leer je hoe je Google echt kunt
integreren in je les en hoe dit jou als leerkracht veel gemak
oplevert.

Incompany
Prijs op aanvraag.

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

Aan een werkstuk werken door in real-time samen te werken en
bestanden delen wordt een alledaags gebeuren.
Actuele nieuwsberichten (binnen 2 muisklikken) delen met je klas
is heel eenvoudig.
Daarnaast kunnen de leerlingen van al het gemaakte werk
eenvoudig een mooi portfolio maken in Google Sites.
Tevens gaan we aan de slag met het maken van (deels)
zelfcorrigerende toetsen. Deze zijn de volgende dag al toepasbaar
in je groep.
SCOPE
In deze praktische training ‘Google for Education (gevorderd)’ leer
je de onderdelen van Google echt integreren tijdens je lessen. Je
zult ervaren hoeveel tijdswinst en gemak je dit als leerkracht
oplevert.

