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Nieuwsbrief maart 2020 
Onderwijs op afstand (versie 1.0) 
 

QliQ Primair Onderwijs  
Nieuwveld 61 
5702 HW Helmond                                        
0492-477960 

 

Beste collega’s , 

De afgelopen anderhalve week hebben jullie heel hard 
gewerkt om ‘ onderwijs op afstand ‘ vorm te geven.  

Super om te zien hoe iedereen bezig is om op allerlei 
(innovatieve) manieren in contact te blijven met de kinderen 
en te zorgen voor aanbod en instructie op maat!  

In deze uitgebreide thema nieuwsbrief een overzicht van 
allerlei manieren om onderwijs op afstand vorm te geven. Ook  
delen we good practices vanuit onze scholen. Dank aan 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Laten we blijven 
leren van en met elkaar! 

Graag delen we in dit voorwoord een heel mooi en recent 
initiatief van een groep leerkrachten en 
onderwijsondersteuners die door de bomen het bos niet meer 
zagen. 

https://www.wijslijst.nl/ 

 

Zoals Jan ook al zei in zijn dankbericht: keep up the good work 
en pas goed op jezelf!  

Groetjes van de werkgroep communicatie, 

Kim, May en Femke   

Er zal op korte termijn ook een reguliere nieuwsbrief verschijnen 
met o.a. informatie van personeelszaken. 

*Vragen/opmerkingen over deze thema editie kun je mailen 
naar k.jaspers@qliqprimair.nl   Overige vragen/opmerkingen 
naar communicatie@qliqprimair.nl   

 

 

Thema nieuwsbrief 

‘Onderwijs op afstand’ 
 

- QliQ’sCool  
pag. 2 
 

- Werken met Google 
Classroom, Hangouts 
en Meet  
pag. 3 en 4 
 

- Werken met 
Microsoft Teams 
 pag. 4 
 

- Onderwijs op 
afstand en kleuters 
pag. 5 
 

- Onderwijs op 
afstand en in 
beweging blijven. 
pag. 6 

 
 

- Overige tips en 
informatie 
pag. 7-10 
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In QliQ'sCool zijn de afgelopen week diverse filmpjes verzameld die te maken hebben met 
onderwijs op afstand.  Dank aan de diverse scholen die hiervoor input hebben gegeven! 
Als je inlogt in QliQ’sCool www.academieportal.nl/qliq (gebruik je eigen QliQ wachtwoord) en je 
typt in de zoekbalk; thuisonderwijs, dan kom je alle Essentials tegen. 
 

1. Instructiefilmpjes maken met Screen-O-Matic                                              5.34 min 
2. Thuisonderwijs in de groepen 7 en 8 van de Vuurvogel                              3.20 min 
3. Thuisonderwijs in groep 1 t/m 8 van de Trudo                                               6.41 min 
4. YouTube  - Een account en een kanaal aanmaken                                    3.03 min 
5. YouTube -  Live lesgeven                                                                                  0.58 min 
6. Instructievideo's maken met PowerPoint                                                       1.50 min 
7. Google Forms                                                                                                    3.21 min 
8. Teams - digitaal vergaderen -  Uitnodigen met een link                              1.47 min 
9. Google Hangouts - digitaal vergaderen                                                        2.05 min 
10. Padlet - digitaal prikbord                                                                                  5.00 min 

*Tip: in QliQ’sCool vind je ook een interessante Webinar over Google Classroom! Tevens is 
afgelopen week de nieuwe e-learning computational thinking online gekomen. Cindy 
Raaijmakers en Kim Jaspers hebben deze e-learning de afgelopen maanden samen met 
Skillstown ontwikkeld.  
 
 
 
Zijn er nog onderwerpen die je mist dan horen we dat graag via  c.raaijmakers@qliqprimair.nl 
 

 

 

 

http://www.academieportal.nl/qliq
mailto:c.raaijmakers@qliqprimair.nl
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  Werken met Google via Cloudwise 

Onze ICT afdeling heeft hard gewerkt om ook de scholen die nog geen Cloudwise hadden te 
voorzien van de benodigde accounts!  

Alle QliQ scholen beschikken nu dus over de mogelijkheid om via Cloudwise te werken met het 
COOL portaal, Google Classroom, Google Hangouts etc. Up to date informatie vind je via 
onderstaande link van Cloudwise: 

https://cloudwise.nl/in-verbinding-blijven-ondanks-het-coronavirus/ 

- Irene van der Spoel plaatst op haar YouTube kanaal goede filmpjes over leren op afstand. 
Zoals deze over lesgeven met Google Hangouts: 

https://youtu.be/FhsghGdY-jA  

 

- Basisschool Dierdonk en Talentrijk zijn twee van onze scholen die actief werken met Google. 
Hieronder enkele voorbeelden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatgesprek via Google Drive - Dierdonk

 

 

 

Instructie via Google Meet - Dierdonk 

 

Chat in Google Hangouts- Dierdonk 

 
Kinderen van Talentrijk 
hebben contact in Google 
Meet! 

 

https://cloudwise.nl/in-verbinding-blijven-ondanks-het-coronavirus/
https://youtu.be/FhsghGdY-jA
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*Tip 

Femke Bartels van Talentrijk stuurde de volgende tip naar haar collega’s voor het werken in 
Google Meet: Ik merk dat een klassikale 'Meet' steeds 'gezelliger' (en drukker) wordt. Op zich is dat 
prima, ze mogen hun gang gaan, wanneer ik de 'meet' verlaat.😂😂 Zij kunnen dan nog even doorkletsen. 
Maar niet voor ieder kind is dit online kippenhok prettig. Heel goed dat veel collega's 1 op 1 gesprekken 
aan gaan met de kinderen.� Hier gaat echter veel tijd in zitten. Ik heb het volgende bedacht, als je het 
een goed idee vindt, doe er je voordeel mee😉😉 ik deel het zomaar even met jullie: 
Ik ga Meetgroepjes organiseren. Ik breng de kinderen samen. Bv groepje rustigere kinderen. Ik deel met 
hen een link via de mail. Ik ben eventjes bij dat gesprekje, zodat ze ook vragen kunnen stellen. Daarna 
kunnen ze onderling nog even verder kletsen. Op deze manier komt iedereen aan bod. Ook prettig voor 
kinderen die het spannend vinden.😊😊 

  Delen in Google Classroom – Talentrijk 

 

Werken met Microsoft Teams 

Online vergaderen, chatten en documenten delen met collega’s doen wij binnen QliQ met 
Microsoft Teams. Voor iedere school is er een Team aangemaakt en kan de verdere inrichting 
beginnen. Wensen of vragen? Stel ze aan je i-coach of directie die je in samenwerking met het 
hoofd Systeembeheer Angelo Mariman zullen helpen. 

Hier een link naar een handleiding van Teams: 

https://download.microsoft.com/download/e/7/0/e70c6db6-ed57-475c-9147-
1ff810b96564/Teams%20QS.pdf  

 

   

 

 Er wordt al flink vergaderd in 
Teams. Handig dat je ook meteen je documenten en 
bureaublad kunt delen 😊😊  

https://download.microsoft.com/download/e/7/0/e70c6db6-ed57-475c-9147-1ff810b96564/Teams%20QS.pdf
https://download.microsoft.com/download/e/7/0/e70c6db6-ed57-475c-9147-1ff810b96564/Teams%20QS.pdf
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Onderwijs op afstand met kleuters 

Er komen veel vragen binnen over onderwijs op afstand aan jonge kinderen. Natuurlijk kun je 
(video)bellen via het telefoonnummer van de ouders, een overzichtje met apps en sites sturen of 
een leuke video maken en die plaatsen op een afgeschermd YouTube kanaal, maar wat kan er 
nog meer? Hier een paar handige tips en links en een leuke bingo kaart die basisschool 
Dierdonk doorstuurde. 

- Vraag kinderen via mail, klasbord of een YouTube filmpje om een tekening, bouwsel of 
werkje te delen met de leerkracht. Maak een collage of filmpje van de ingezonden werkjes 
en deel deze weer met de kinderen.  

- Tips van meester Sander in een video en blog met daarin allemaal mogelijkheden: 
https://youtu.be/-hWeudFKQnM 
https://meestersander.nl/meester-sander-blogt/ 

- Digitale prentenboeken via   https://www.wepboek.nl/kindersite/   
- School tv heeft ook specifiek aanbod voor jonge kinderen.  https://schooltv.nl/  
- De bibliotheek heeft ook tips waaronder de luisterbieb 

https://www.bibliocenter.nl/tp/digitale-tips-thuisbasis.html 

 

 

 

https://youtu.be/-hWeudFKQnM
https://meestersander.nl/meester-sander-blogt/
https://www.wepboek.nl/kindersite/
https://schooltv.nl/
https://www.bibliocenter.nl/tp/digitale-tips-thuisbasis.html
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Onderwijs op afstand en in beweging blijven 

- Nu kinderen veel thuis zijn is in beweging blijven natuurlijk extra belangrijk! Er zijn allerlei 
initiatieven om kinderen hiertoe uit te dagen! Zo maken diverse scholen filmpjes met 
beweegopdrachten en challenges en ook dansscholen en JIBB+ komen met online 
initiatieven! Super leuk en belangrijk! 

-  Hoom run dance studios uit Helmond heeft online lessen 
https://www.youtube.com/watch?v=Hf6MmBVptck 

- Ook JIBB+ heeft een YouTube kanaal https://www.youtube.com/user/jibbhelmond 
- Zappsport begint maandag met Zappsport@home. De variant op het AVROTROS-

kinderprogramma is bedoeld om kinderen in beweging te houden nu mensen door de 
situatie rond het coronavirus veelal thuisblijven. 
https://www.nu.nl/media/6039542/zappsport-start-zappsporthome-om-kinderen-thuis-te-
laten-bewegen.html 

- Kinderen voor kinderen maakt video’s om thuis te bewegen. 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2328022-kinderen-voor-kinderen-maakt-video-s-om-thuis-te-
bewegen.html 
 
 

      

Foto; kinderen op Talentrijk worden uitgedaagd om in beweging te komen. 

 

                                            

Laten we elkaar ook steunen als 
het gaat om onze mentale 
gezondheid! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf6MmBVptck
https://www.youtube.com/user/jibbhelmond
https://www.nu.nl/media/6039542/zappsport-start-zappsporthome-om-kinderen-thuis-te-laten-bewegen.html
https://www.nu.nl/media/6039542/zappsport-start-zappsporthome-om-kinderen-thuis-te-laten-bewegen.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2328022-kinderen-voor-kinderen-maakt-video-s-om-thuis-te-bewegen.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2328022-kinderen-voor-kinderen-maakt-video-s-om-thuis-te-bewegen.html


   

  Pagina 7 van 11 
   

 

Overige tips en informatie 

 

- Scholen bedenken allerlei dingen om de kinderen te laten weten dat ze gemist worden. En 
dat wordt gewaardeerd!  

  

 

- Ouders bieden op diverse manieren hulp aan! Zoals hier ouders van IKC Trudo die meestal 
‘wielerwedstrijden’ op camera vastleggen maar nu de school komen helpen bij het maken 
van filmpjes! 
 

   

 

- Via padlet (een online prikbord) https://padlet.com/  kun je zelf materiaal en links delen 
maar dit kun je ook door de kinderen laten doen. (Vanuit o.a. je Cloudwise omgeving  kun 
je ook rechtstreeks naar Padlet. ) Hieronder een link naar de Padlet van Karin Winters 
(hoofdredacteur vakblad Vives) en beeldmateriaal van Talentrijk en de Vlier waar ze al flink 
met Padlet hebben geëxperimenteerd.  
https://padlet.com/karinwinters/cbk6nmdovyho  
 

https://padlet.com/
https://padlet.com/karinwinters/cbk6nmdovyho
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- Instructie geven 
Instructie geven op afstand kan in twee varianten: Synchroon en asynchroon. Synchroon 
houdt in dat je de instructie 'live' geeft. Dit kan bijvoorbeeld via Google meet of 
programma’s als Zoom. Zoom raden wij af omdat er grote twijfels zijn over de veiligheid van 
de data. Een manier die wat meer laagdrempelig is om instructie op afstand te geven, is 
door middel van instructievideo's. Dit is asynchroon en kan bijvoorbeeld door middel van 
PowerPoint of Screencast-O-Matic. De video’s kun je vervolgens op een verborgen 
YouTube of Vimeo site zetten en via een link met de kinderen delen. 
 
 
Hoe neem ik een video op met Screencast-O-Matic? 

1. Start de applicatie via deze link.  
2. Ga meteen aan de slag via de ‘ launch free recorder’  knop of maak gratis een account 

aan zodat alles wat je maakt ook in de Cloud opgeslagen wordt en je meer opties hebt. 
3. De recorder opent in je scherm. 
4. Pas je instellingen aan, indien nodig (Je kunt hier aanpassen welk deel van je scherm je 

wil gebruiken, welke microfoon je wil gebruiken, of je de webcam wil gebruiken etc.) 
5. Klik op 'record'. 
6. Geef je instructie terwijl je door je presentatie klikt of bijvoorbeeld door een document 

scrolt. 
7. Klik op 'pauze'. 
8. Klik op 'done'. 
9. Kies of je de video nog wilt bewerken, of gelijk wilt opslaan. 
10. Indien je nog wil bewerken, kun je de video knippen, aanpassen of geluid veranderen. 
11. Als je niet wilt bewerken (of daar al klaar mee bent) kun je de video direct uploaden naar 

YouTube, of je kunt het opslaan op je eigen computer. 

         

 

Contact houden met elkaar via 
Padlet op de Vlier 

 

Interactief gebruik maken van Padlet op Talentrijk 

https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
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          Hoe maak ik een instructievideo met PowerPoint? 

 
https://youtu.be/wz7OoUVMXZ0  (filmpje met uitleg) 
 
Met PowerPoint kun je gemakkelijk je eigen instructievideo’s maken. Volg de stappen 
hieronder om je eigen video te maken. 

1. Open een PowerPointpresentatie die je wil opnemen. 
2. Klik op ‘Diavoorstelling’. 
3. Klik op ‘Diavoorstelling opnemen’. 
4. Er opent zich een nieuw scherm waar je de opname kunt starten en tussen dia’s heen en 

weer kunt bewegen. Start de opname en begin met je uitleg, zoals je tijdens een 
hoorcollege ook zou doen. Het programma neemt je stem automatisch op en voegt 
deze toe aan de dia’s. 

5. Stop de opname. 
6. Als je niet tevreden bent over een slide, kun je ook één slide opnieuw opnemen. De 

opnames op de rest van de dia’s blijft staan. 
7. Tevreden? Klik op ‘Opslaan als’. 
8. Bij bestandformat, selecteer ‘MP4’. 
9. Je PowerPoint wordt nu opgeslagen als video. 

 
Hoe maak ik een schermopname met PowerPoint? 
 
Met PowerPoint kun je gemakkelijk je scherm filmen, ook buiten je PowerPoint om. Je kunt 
hier ook een voice-over aan toevoegen. Volg de stappen hieronder: 
 

1. Open een lege PowerPointpresentatie. 
2. Klik op ‘Invoegen’ 
3. Klik op ‘Schermopname’ 
4. Selecteer het gebeid dat je wil opnemen. 
5. Neem je schermopname op. Als je audio aan hebt staan, dan neem je ook het geluid op 

(bijvoorbeeld als je er zelf overheen praat). 
6. Stop de schermopname. 
7. Klik met de rechtermuisknop op de video die nu in je lege PowerPoint staat. 
8. Klik op ‘Media opslaan’ 
9. Sla de video op. 

 Instructie via YouTube basisschool Dierdonk 

https://youtu.be/wz7OoUVMXZ0
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- Een eenvoudige tool waarmee je verwerkingsopdrachten kunt vormgeven, is Google Forms 

(zie video hieronder). In Forms kun je via instellingen voor de optie 'quiz' kiezen. Vervolgens 
kun je vragen opstellen, daar punten aan toekennen, feedback per antwoord invullen, en 
daarnaast heb je als docent ook een overzicht van wat alle leerlingen ingevuld hebben. 
https://youtu.be/b7wgCvrDrj8 
 

- Thuis aan de slag met nieuwsbegrip https://www.nieuwsbegrip.nl/page/2020/leerlingen-
thuis-of-verdeeld-zet-ze-aan-het-werk-met-nieuwsbegrip 
 

- Ook buiten bijvoorbeeld het COOL portaal kun je Basispoort voor thuis activeren. Dit doe je 
als volgt: ga naar de beheeromgeving. Onder de knop ‘groepen’ klik je een groep aan. 
Achter de naam van de leerling staat de kolom ‘acties’. Klik daar op wijzigen. Bij ‘thuislogin’ 
kun je een email adres ingeven. Je kunt hiervoor het mailadres van ouders gebruiken. Zij 
zullen een mail ontvangen van Basispoort met daarin de mogelijkheid om inloggegevens 
aan te maken.  
https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ 
 

- Gynzy biedt mogelijkheden ook als je ‘nog geen klant bent’. 
https://www.gynzy.com/nl/nieuws/onderwijs-op-afstand-met-gynzy/  
 

- Kinderen thuis laten werken met Snappet? 
https://service.snappet.org/hc/nl/articles/115005014209-Hoe-kan-ik-inloggegevens-instellen-
voor-leerlingen-die-op-een-eigen-device-of-Snappet-Chromebook-werken-  
Snappet heeft ook instructievideo’s maar hoe kom je daar? https://youtu.be/Vn0a47Dag9A 
 

- Nu we van alles aan het uitproberen zijn is het belangrijk om daarbij de AVG niet uit het oog 
te verliezen. Als je buiten beveiligde omgevingen als die van Cloudwise en Office 365 
dingen deelt is het niet altijd zeker dat je gegevens veilig zijn. Ben je bewust van wat je deelt 
vooral als het foto- of videomateriaal betreft en zorg dat de ouders daar ook van op de 
hoogte zijn! Twijfel je? Overleg dan altijd eerst met je directie.    

 

- Je kunt twee maanden gratis gebruik maken van leskompas waarbij veel lesmateriaal en 
links ook gekoppeld kunnen worden aan de methodes die je gebruikt. 
http://www.gratisleskompas.nl/ 

- Bij Squla in de klas kunnen kinderen onder schooltijd gratis (ook thuis) aan de slag met 
veel materiaal en de leerkracht heeft inzicht.  https://www.squla.nl/leerkracht 

- Bij spelling oefenen kun je als leerkracht ook een klas aanmaken 
https://www.spellingoefenen.nl/ 

- Als je een abonnement hebt op muiswerk kunnen de kinderen ook thuis aan de slag 
https://muiswerk.nl/         

https://youtu.be/b7wgCvrDrj8
https://www.nieuwsbegrip.nl/page/2020/leerlingen-thuis-of-verdeeld-zet-ze-aan-het-werk-met-nieuwsbegrip
https://www.nieuwsbegrip.nl/page/2020/leerlingen-thuis-of-verdeeld-zet-ze-aan-het-werk-met-nieuwsbegrip
https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/
https://www.gynzy.com/nl/nieuws/onderwijs-op-afstand-met-gynzy/
https://service.snappet.org/hc/nl/articles/115005014209-Hoe-kan-ik-inloggegevens-instellen-voor-leerlingen-die-op-een-eigen-device-of-Snappet-Chromebook-werken-
https://service.snappet.org/hc/nl/articles/115005014209-Hoe-kan-ik-inloggegevens-instellen-voor-leerlingen-die-op-een-eigen-device-of-Snappet-Chromebook-werken-
https://youtu.be/Vn0a47Dag9A
http://www.gratisleskompas.nl/
https://www.squla.nl/leerkracht
https://www.spellingoefenen.nl/
https://muiswerk.nl/
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- De huidige situatie maakt dat heel veel basisschoolleerlingen nu thuis zijn. Thuis leren, al 
dan niet geholpen door ouders, is makkelijker gezegd dan gedaan. Cédicu wil én kan 
helpen! “Laat eens zien!” is een online leerplatform speciaal ontwikkeld voor het 
Nederlandse basisonderwijs en is gekoppeld aan bestaande lesmethodes van de grote 
uitgeverijen. De leeromgeving staat garant voor een eigentijdse en verantwoorde manier 
van begripsvorming door het aanbieden van themalessen, filmfragmenten, animaties en 
interactieve opdrachten. Zowel voor zaakvakken als voor rekenen 

De complete leeromgeving staan nu online en is beschikbaar voor 
iedereen: https://www.cedicu.nl/leeromgeving 

 

                        Tot zover deze nieuwsbrief! Keep up the good work ���� 

https://www.cedicu.nl/leeromgeving

