
Werken met google meet. 
Een fijne werkplek 
Voordat je les gaat beginnen zorg je ervoor dat je een fijne werkplek hebt en dat je je spullen 
klaarliggen, bijv. 

- Je boeken voor het vak liggen klaar. 
- Je hebt een pen of potlood op je bureau klaarliggen en evt, geodriehoek en 

rekenmachine. 
- Je hebt iets om op te schrijven, zoals een schrift en misschien heb je je agenda ook 

nodig. 
- Zet vast de bestanden op je computer klaar die je nodig hebt voor deze les.  
- Tip: Zorg voor zo min mogelijk afleiding, bijv. de plek in het huis is rustig en zet niet 

van alles open op je computer (whatsapp, spotify). 
 

Hoe kom je in een digitale les met Google Meet? 
1. Zorg ervoor dat je bent ingelogd bij Google met je .org account van school. 
2. De docent heeft als het goed is een link aangemaakt voor Google Meet. In de regel 

staat dit in Magister agenda. 
 

3. Vervolgens klik je op de link die je moet volgen. Daarna klik je op deelnemen aan 
Hangouts Meet (zie plaatje hieronder). 

4. Je klikt vervolgens eerst op je microfoon uitschakelen, dan pas op deelnemen 

 
 
 
 
 
 
 



Wat zijn de regels binnen Google Meet? 
Net als in de klas moeten we aantal regels opstellen. Door met z’n allen aan de regels te 
houden worden de lessen beter en nuttiger maar vooral voor iedereen aangenamer. Leren 
op afstand is lastig en nog erg wennen. Des te meer moeten we samen zorgen voor een 
optimaal leerklimaat door aan deze regels te houden.  
 

- Bij afwezigheid, door bijv ziekte, moet je je net als altijd  afmelden door je ouders bij 
school.  

- Er gelden dezelfde regels als op school wat betreft het maken van opnames. Doe dit 
niet tenzij de dit een bedoeling heeft voor schoolwerk. 

- Je zorgt dat je microfoon in eerste instantie altijd op mute staat.  
- Reageren of vragen kan in de chatfunctie. De chat wordt tijdens de les enkel gebruikt 

voor school onderwerpen. De chat wordt niet gebruikt voor andere dingen dan 
vragen en/of opmerkingen die de les verbeteren en/of verduidelijken.  

- Je blijft van de knoppen af. De docent regelt wie er mag praten en wie er gemute 
wordt. Je sluit al helemaal geen klasgenoten af.  

- Je zet het scherm van de docent op groot, zodat je de instructies goed kunt volgen. 
 
 
Extra hulp: 
https://support.google.com/meet/?hl=nl#topic=7306097 
 

https://support.google.com/meet/?hl=nl#topic=7306097

