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Een Google Classroom voor elke klas 

Vanaf deze week bieden wij onderwijs aan voor alle leerlingen 
middels de digitale weg. Dit houdt in dat door de mentor 
voor elke klas een Google Classroom is aangemaakt waar alle 
docenten aan gekoppeld zijn. 

Weekplanners 

In elke Google Classroom staan 3 weekplanners zodat het 
overzichtelijk blijft. In elke weekplanner staan de maak- en 
leeropdrachten die de leerlingen moeten afronden in de 
aankomende weken. 

De mentor deelt deze Google Classroom met zijn leerlingen. 

Begeleiding thuis 

Deze werkvorm vergt wel iets van onze leerlingen namelijk dat 
zij zelfstandig aan de slag gaan met hun "huiswerk". Daarom 
aan u het verzoek om aan de hand van de weekplanners dit 
proces van dichtbij te monitoren, te begeleiden en indien 
nodig te sturen. 

Juist nu willen wij de driehoek Mentor - Ouder - Leerling 
dynamisch houden zodat wij met elkaar de continuïteit van het 
onderwijs van uw zoon of dochter in de aankomende weken 
kunnen borgen.

• Elke klas heeft een eigen Google 
Classroom 

• In elke Google Classroom staan 3 
weekplanners 

• Het maak- en leerwerk moet in 
deze week af zijn anders loop je 
achter 

• Tijdens het lesmoment kun je 
vragen stellen aan je docent, zorg 
er dan wel voor dat je huiswerk af 
is.
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Lesmoment met de docent 

In Zermelo staat voor elke leerling een speciaal 
rooster. Dit zijn de momenten waarop leerlingen in 
contact kunnen komen met de docent via Google 
Hangouts.

Google Hangouts is een chatprogramma binnen ons 
eigen digitaal systeem. De docent kan op deze manier 
contact maken met meerdere leerlingen tegelijk en 
instructie geven. 

Omdat dit ook voor ons nieuw is, is dit een lerend 
proces. We starten daarom eerst met vraaggestuurd 
onderwijs; docenten beantwoorden de (leer)vragen 
van de leerlingen. De verwachting is dat zodra de 
leerlingen en de docenten eigen worden met deze 
manier van communiceren de lesmomenten een 
schoolser karakter krijgen in de vorm van klassikaal les 
via het scherm.  

Contact met de mentor 

De mentor is per e-mail te bereiken waarna er 
gekozen kan worden om verder contact te leggen via 
Google Hangouts. 

Instructievideo Google Hangouts

https://youtu.be/74L9zUMarqw
https://youtu.be/74L9zUMarqw


Afspraken omtrent contact met de docent/mentor 

• Beschikbaarheid docenten/mentor via Google Hangouts: 9:00 tot 
12:00 uur op werkdagen volgens onderstaand schema 

• Elke docent/mentor beantwoordt zijn of haar e-mail dagelijks 
tussen 15:00 en 16:00 uur 

• Leerlingen kunnen in eerste instantie contact leggen via de 
chatfunctie van Google Hangouts 

• Mocht een leerling de uitleg via de chat van Google Hangouts niet 
begrijpen dan wordt er door de docent overgeschakeld naar 
videochat van Google Hangouts. Dit is een 1 op 1 situatie en wordt 
gestart vanuit de docent.  

• Mocht er videocommunicatie plaatsvinden dan willen wij nog extra 
vermelden dat leerlingen hier in vertrouwen mee om moeten gaan. 
Dit betekent dus geen print-screens en of opnames maken!! 

Cijfers en toetsen 

Gedurende deze periode kunnen we natuurlijk geen toetsen 
afnemen. Met de docenten is afgesproken dat in de week waarin de 
school weer begint geen toetsen worden afgenomen! 

• Contact mogelijk tussen 
9:00 en 12:00 uur 

• Digitale problemen ?
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Mocht het zo zijn dat er 
problemen en/of 
onduidelijkheden zijn dan horen 
wij dat natuurlijk graag. De 
mentor is daarin de eerste 
contactpersoon.



1A - skn@wolfert.nl  
1B - bjn@wolfert.nl 
2A - sbi@wolfert.nl  
2B - mwi@wolfert.nl 
2C - pws@wolfert.nl  
2D - hwi@wolfert.nl 
2E - cbu@wolfert.nl  
3A - fan@wolfert.nl / ssa@wolfert.nl 
3B - pze@wolfert.nl  
3C - mhl@wolfert.nl 
3D - nvh@wolfert.nl  
3E - zua@wolfert.nl 
4A - mea@wolfert.nl 
4B - alh@wolfert.nl 
4C - ajo@wolfert.nl 
4D - mli@wolfert.nl 
4E - mli@wolfert.nl
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Schema beschikbaarheid docenten & mentoren (9:00 - 12:00 uur) 

Naam Emailadres Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

mw. A. de Jong ajo@wolfert.nl v v v v v

dhr. A. Hengst alh@wolfert.nl v v v v v

dhr. A. Rosinda ars@wolfert.nl v v v v

dhr. B. Jansen bjn@wolfert.nl v v v v v

mw. C. Bull cbu@wolfert.nl v v v v v

mw. D. Ruijgrok dru@wolfert.nl v v

dhr. F. Andeweg fan@wolfert.nl v v v

dhr. G. Sedoc gse@wolfert.nl v v

dhr. H. Winters hwi@wolfert.nl v v v v v

mw. M. van Zetten maz@wolfert.nl v v

dhr. M. Acer mea@wolfert.nl v v v v

dhr. M. van Helden mhl@wolfert.nl v v v v v

dhr. M. Lieveld mli@wolfert.nl v v  v v

mw. M. Hosseini moh@wolfert.nl v v

mw. M. Rockx mrc@wolfert.nl v v v v

dhr. M. de Wit mwi@wolfert.nl v v v v

mw. N. van Hoorn nvh@wolfert.nl v v v

mw. P. Wessels pws@wolfert.nl v v v

dhr. P. de Zeeuw pze@wolfert.nl v v v v

dhr. R. Majenberg rme@wolfert.nl v v v v v

mw. S. Bissumbhar sbi@wolfert.nl v v v v

mw. S. van Knotsenburg skn@wolfert.nl v v v v

mw. S. Sam-Sin ssa@wolfert.nl v v v

dhr. S. Ho sth@wolfert.nl v v

dhr. T. Rieff tri@wolfert.nl v v v

dhr. Z. Aktas zua@wolfert.nl v v v
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