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1 INLEIDING 
 

1.1 WAT IS EEN CHROMEBOOK? 

 

De Chromebook is een web-based computer die werkt met de Googleomgeving. De 
Chromebook heeft slechts enkele seconden nodig om op te starten en beschikt over 
ingebouwde bescherming tegen virussen. De accu van de Chromebook gaat ongeveer 8 uur 
mee (afhankelijk van model).  
In tegenstelling tot een normale computer wordt bij een Chromebook alles in de cloud 
(digitale online usb-stick) opgeslagen en verwerkt. Bij een Chromebook is dan ook bijna geen 
lokale opslag nodig. Documenten binnen de Chromebook worden opgeslagen in Google Drive, 
de cloud van Google.  
 

1.2 INLOGGEN OP JE CHROMEBOOK 

 
Inloggen op school doe je met je schoolaccount. Om verbinding te maken met het netwerk 
moet je het daltonalkmaar.nl netwerk kiezen met als wachtwoord: daltonalkmaar.nl.  
Daarna vul je jouw schoolaccount in, dat is je leerling-afkorting met daarachter: 
@edu.daltonalkmaar.nl (b.v.: 12345@edu.daltonalkmaar.nl). Klik op ‘Volgende’. Je vult 
daarna jouw wachtwoord in en drukt nogmaals op ‘Volgende’.  
 

  

Afbeelding 1: Inloggen op je Chromebook 
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1.3 THUIS 

Thuis zal je eenmalig verbinding moeten maken met het WiFi-
thuisnetwerk.  
Ga hiervoor naar het netwerk-icoontje rechts onderin en klik hier 
om het instellingen- menu te openen.  
  
Klik op de menuknop ‘Geen netwerk’ en kies in de lijst van 
netwerken je thuisnetwerk. Typ vervolgens het bijbehorende 
wachtwoord (indien nodig). 
 

 

1.4 HET STARTMENU 

Zoals we bij Windows gewend zijn is er ook een startmenu op de 
Chromebook. Die staat links onderaan.  Ook staat er een taakbalk, deze noemt 
Google de plank. Hier kan je makkelijk apps of programma’s in opstarten. 

  

Als je op het cirkeltje klikt krijg je toegang tot je laatst gebruikte apps en vanaf hier kun je 
direct doorklikken naar ‘Alle apps’ (het ^).  
  
 
 
 
 
 

Als je een app met de rechtermuisknop aanklikt 
kan je deze toevoegen aan jouw ‘startplank’.  Dit 
kan je ook doen door de app te slepen naar de 
startplank. 
 

Ook kun je apps in mapjes onderbrengen door deze 
over elkaar heen te slepen.  
De apps zullen dan stapelen en zodra je de app 
vervolgens loslaat zal er een map worden 
aangemaakt. Deze kun je vervolgens een naam 
geven.   

Afbeelding 2: Netwerk instellen 

Afbeelding 3: De Taakbalk (de 'Plank') 

Afbeelding 4: Laatst gebruikte apps 

Afbeelding 5: Menu met alle Apps 
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1.5 HOE GA IK OM MET DE CHROMEBOOK? 

 
Gedragsregels:  

• Je Chromebook is altijd voldoende opgeladen als je op school komt.   

• Je hebt altijd oordopjes (oortjes) bij je.  

• Je mag met je Chromebook werken in de werkruimtes op de gang, de 

mediatheek en de klaslokalen.   

• Laat je Chromebook nooit onbeheerd achter.  

• Vergrendel jouw Chromebook wanneer je er niet achter werkt, zodat 

een ander niet op jouw Chromebook, en dus account, aan het werk 

gaat.  

• Zorg ervoor dat je je wachtwoord voor jezelf houdt. Deel dit niet met 

klasgenoten. 

 

Nog een tip; 

• Zorg dat je een hoes hebt voor je Chromebook, zo zal deze minder snel 

stuk gaan.  

1.6 SNELTOETSEN 

Enkele sneltoetsen die van belang zijn:  

1. VERGRENDEL HET SCHERM  

Als je voor een korte periode je laptop onbeheerd achterlaat, wil je ‘m misschien snel 
vergrendelen. Je weet natuurlijk maar nooit wat ze met je laptop doen. Toets dan de 
volgende combinatie in:  

  
2. ZO MAAK JE EEN SCHERMAFBEELDING OP JE CHROMEBOOK  

Om een schermafbeelding te maken van het gehele scherm, druk je tegelijkertijd op CTRL en 
‘Overschakelen naar het volgende venster’.  

  
Maar een klein gedeelte van je scherm nodig? Toets dan deze combinatie in:  

 
3. VENSTER MINIMALISEREN  

Je huidige venster kun je rechtsboven minimaliseren, maar met deze handige sneltoets gaat 
het natuurlijk veel sneller:  
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4. OPEN TAAKBEHEER  

Is je Chromebook traag? Ga naar taakbeheer om te kijken welke webpagina je geheugen 
leegzuigt.  

  
5. OPEN APPS OP JE PLANK  

Applicaties onderaan je plank (taakbalk) kun je openen door middel van een simpele 
combinatie. De eerste app is 1 en dit gaat door tot 8.  

  
6. HET MENU ‘CHROME’ WEERGEVEN  

Het klikken van deze drie streepjes is niet bepaald moeilijk, maar als je je laptop aan een 
groot scherm hebt gekoppeld, moet je een flink stuk scrollen. Bespaar tijd met deze 
combinatie:  

  
7. UITLOGGEN  

Snel uitloggen? Met deze combinatie ben je binnen een handomdraai uitgelogd.  

  
8. CAPS LOCK IN- EN UITSCHAKELEN  

De meeste Chromebooks komen zonder Caps Lock-knop. Om deze functie toch te kunnen 
gebruiken moet je de volgende combinatie intoetsen. Klaar? Toets het dan weer in om het 
uit te zetten.  

  
9. MONITOR SPIEGELEN  

Ben je van plan om je Chromebook aan te sluiten aan een extern scherm? Dan is de 
spiegelfunctie een musthave.  

  
10. OVERZICHT VAN ALLE SNELTOETSEN  

De ultieme sneltoets is natuurlijk de sneltoets die je alle sneltoetsen laat zien.  
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2 MAGISTER 
In Magister hebben leerling en ouder(s) / verzorger(s) ieder hun eigen account met hun 
eigen inloggegevens.  
Als leerling moet je dus inloggen met je eigen inloggegevens.  
   
Magister is een verzamelplaats waar jouw cijfers staan en je het rooster kunt bekijken.  
   
Ga naar Magister via de link op de site van Dalton College Alkmaar (Magister voor leerlingen 
en ouders) of via https://sovon.magister.net/. 
Je komt dan in het inlogscherm (Zie afbeelding hieronder). Vul in dit scherm als 
‘Gebruikersnaam’ klik daarna op doorgaan en vul vervolgens je ‘Wachtwoord’ in. Klik daarna 
op ‘inloggen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Zodra je ingelogd bent zie je het volgende scherm. Het menu aan de linkerkant wordt nu 
besproken 

  

Afbeelding 6: Inlogscherm bij Magister 

Afbeelding 7: Beginscherm van Magister 

https://sovon.magister.net/
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2.1 VANDAAG  

Bij het menu vandaag zie je je rooster van vandaag en roosterwijzigingen (rode pijl), het 
laatste cijfer dat in magister is gevoerd (blauwe pijl) en de berichten die binnen zijn gekomen 
(gele pijl). Je kan je op een bericht klikken om hem te lezen.  
 
Let op: In Magister kunnen alleen berichten binnen het programma worden verzonden door 
bijvoorbeeld een docent naar een leerling. Er kunnen vanuit Magister dus geen berichten 
naar een e-mailadres worden gezonden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 AGENDA 

Bij het kopje Agenda kan je je rooster vinden voor de hele week en voorbereidingen die je 
voor de les kan doen. Je huiswerk staat rechts bij het kopje ‘Afspraak’ (rode pijl).  

 
 
  

Afbeelding 8: Beginscherm van Magister, wat staat er? 

Afbeelding 9: Agenda op Magister 
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2.2.1 DALTONUREN PLANNEN 

Als je een Daltonuur moet plannen moet je in menu Agenda op een 4e uur (DAL) klikken 
(rode pijl). Je krijgt een nieuw scherm, hier kies je een vak die je wilt volgen (blauwe pijl). Als 
je een vak hebt aangeklikt komt er rechtsonder een bericht dat het inschrijven gelukt is (gele 
pijl).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 AFWEZIGHEID  

Bij het kopje Afwezigheid, kan je je afwezigheid bekijken. Houdt dit goed in de gaten, als je 
een OO melding hebt staan moet je deze namelijk 2 uur nakomen! 

  

Afbeelding 10: Daltonuren plannen in Magister 

Afbeelding 11: Afwezigheid in Magister 
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2.4 CIJFERS  

Als je bij de cijfers klikt, krijg je een overzicht van de laatste cijfers die zijn ingevoerd. Je ziet 
hier een 1,1 staan (rode pijl), wees niet bang, dat is een toets die je hebt gemist en nog moet 
inhalen! Bij de blauwe pijl zie je de details over een toets, die krijg je als je op een cijfer 
drukt. Hierin staat voor welk vak en welk hoofdstuk je dit cijfer hebt gehaald, hoe vaak deze 
toets mee telt en welk resultaat je hebt behaald. Als je bij de gele pijl klik kan je naar een 
Uitgebreide weergave, hier staan je cijfers in een heel overzichtelijk weergegeven.  

2.5 BERICHTEN 

Bij het kopje berichten kan je berichten die naar jou toe zijn gestuurd lezen. Ook kan je 
berichten sturen naar docenten en mede-leerlingen.  
 
Let op: In Magister kunnen alleen berichten binnen het programma worden verzonden door 
bijvoorbeeld een docent naar een leerling. Er kunnen vanuit Magister dus geen berichten 
naar een e-mailadres worden gezonden.  
 

2.6 ELO  

Bij de ELO kan je tegenwoordig niets meer vinden. Wij zijn 
namelijk overgestapt naar Google Classroom. Hier staat 
later in dit document beschreven waar je alles kan vinden. 

 

 

2.7 UITLOGGEN  

Om uit te loggen moet je rechtsboven op het knopje 
uitloggen drukken. Vergeet dit niet anders kan iedereen 
in je account kijken.  

Afbeelding 12: Cijfers in Magister 

Afbeelding 13: ELO in Magister 

Afbeelding 14: Uitloggen in Magister 
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3 E-MAIL 
 
Om op een handige manier met docenten en klasgenoten te kunnen communiceren heb je 
een eigen e-mailadres gekregen. Hiervoor gebruik je weer je eigen leerlingafkorting en het 
wachtwoord dat daarbij hoort. Gmail is handig omdat je het altijd en overal kunt gebruiken. 
Er is daarbij wel een verschil in hoe je inlogt. Het inloggen op een Chromebook is daarbij 
anders dan op een ander apparaat.  
 

3.1 INLOGGEN BIJ GMAIL VIA EEN CHROMEBOOK 

Zodra je ingelogd bent op het Chromebook kun je direct doorklikken naar Gmail via het 
Gmail icoontje op je plank of onder ‘Alle Apps’   
 
 
 
 
 
 
 

3.2 INLOGGEN OP EEN ANDER APPARAAT 

Om je e-mail te gebruiken op andere apparaten ga je naar www.gmail.com Typ daar je e-
mailadres in en klik op ‘Volgende’. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ in het volgende scherm je wachtwoord en druk vervolgens op ‘Inloggen’.  
  
Zodra je bent ingelogd zie je in je ‘Postvak IN’ welke nieuwe mail je hebt ontvangen en kun je 
zelf een nieuwe mail sturen.  
 

  

Afbeelding 15: Google-Apps en het Gmail-App icoon 

Afbeelding 16: Inloggen met je Gmail-acount 
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3.3 EEN NIEUWE MAIL STUREN 

Als je een nieuwe mail wilt sturen klik je op de knop ‘opstellen’. Deze vind je links op de 
pagina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTVANGERS  

In het veld ontvangers vul je in naar wie je een bericht wilt sturen. Dit moet het e-mailadres 
zijn van degene die je iets wilt sturen.  

• Voor leerlingen is dat: leerlingafkorting@edu.daltonalkmaar.nl (het makkelijkste is 
om de naam van je klasgenoot in te typen, dan komt het mailadres in een keer te 
voor schijn) 

• Voor docenten is dat: roostercode@edu.daltonalkmaar.nl  
 

ONDERWERP  

In het tweede veld typ je in wat het onderwerp van jouw e-mail is. Bijvoorbeeld een vraag 
over het inhalen van een toets naar een docent.  
  

BERICHT 

Nu kun je beginnen met het schrijven van je e-mail. Denk er om dat je als je iets aan je 
docenten wilt vragen, je wel netjes begint met: Beste mevrouw/mijnheer…. En dat je afsluit 
met je naam, achternaam en klas.     
 

Afbeelding 17: Het opstellen van een mail 
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BIJLAGE 

Als je een bestand mee wilt sturen, kan dat op verschillende manieren.   
1. Heb je een bestand opgeslagen staan op jouw eigen schijf, klik je op het paperclipje 

onderin (Zie de afbeelding hieronder) en zoek je het bestand op de plek waar je het 
opgeslagen hebt.   

2. Heb je het bestand op jouw Google Drive staan, klik dan op het symbool daarnaast. 
Dit is het symbool van Google Drive en hierin staan alle bestanden opgeslagen.   

3. Met het symbool daarnaast kun je afbeeldingen toevoegen.  
4. Een link toevoegen.  
5. Emoticons aan je mail toevoegen.   

 
 

 

 

 

VERSTUREN 

Als je klaar bent klik je op de blauwe knop: Verzenden.   
 

3.4 OPDRACHT: OEFENEN MET E-MAILEN 

  

Opdracht: Oefenen met e-mailen: 
 
Nu je weet hoe je een mail kan sturen gaan we hiermee oefenen. Denk er bij de 
volgende opdrachten aan dat je een onderwerp intypt en een nette aanhef en 
afsluiting hebt.  
 

• Stuur een e-mail naar een van je klasgenoten (je buurman of buurvrouw). 
Stel jezelf in je e-mail netjes voor.  

 

• Beantwoord de e-mail die je van je buurman/buurvrouw hebt gekregen en 
stel hem/haar 2 vragen.  

 

• Stuur een e-mail aan je mentor. Hierin schrijf je wanneer je jarig bent. Als 
bijlage voeg je een plaatje toe. 

 
 

Afbeelding 18: Bijlage toevoegen in Gmail 
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4 GOOGLE DRIVE 
 
Om de bestanden die je maakt later weer te kunnen gebruiken moet je zorgen dat ze goed 
worden opgeslagen. Dit kan op veel verschillende manieren.   
Hier op school slaan we de bestanden op in de Google Drive. Omdat dit op de digitale online 
usb-stick staat kun je zowel thuis als op school altijd bij jouw opgeslagen bestanden.   
  
Google Drive werkt het beste op je eigen Chromebook  
Maar ook op een computer, vooral als je de Internetbrowser Google Chrome gebruikt.   
Er zijn ook Apps beschikbaar voor je eigen telefoon of tablet.  

 
 
 
 

 

4.1 INDELEN VAN DE GOOGLE DRIVE 

Op je Chromebook start je gewoon de App voor Google Drive, je bent al ingelogd dus hij gaat 
meteen naar jouw “Mijn Schijf”.  
Op een computer ga je naar de website drive.google.com kun je inloggen met je eigen e-
mailadres (leerlingafkorting@edu.daltonalkmaar.nl) en jouw wachtwoord dat daarbij hoort.   

Hier kun je door links op de blauwe knop ‘nieuw’ 
te klikken, een nieuwe map of nieuw document 
maken. Begin eerst met mappen maken.  
 
Geef de mappen die je maakt een duidelijke 
naam zodat je het makkelijk weet terug te 
vinden. Bijvoorbeeld Leerjaar 1 / Leerjaar 2 / 
etc..  
  

Afbeelding 19: De Google-play store en de App-store 

Afbeelding 21: Google drive omgeving 

Afbeelding 20: Iets toevoegen in je drive 
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In deze map kun je vervolgens weer nieuwe mappen maken. Zorg dat je mappen aanmaakt 
voor al je verschillende vakken. Zo kun je ieder opgeslagen bestand per vak netjes in de juiste 
map plaatsen. Aan de linkerkant kun je net als de bij Windows of Mac OS de mappenstructuur 
goed zien. Je ziet ook dat je de mappen kunt kleuren. Dat kan door met de rechtermuisknop 
op de map te klikken of het uitklapmenu van de map te gebruiken.  

 

4.2 DOCUMENTEN MAKEN IN JE 

GOOGLE DRIVE 

Om een document te maken in de map 
Aardrijkskunde moet je eerst in de juiste map zijn. 
Dan druk je weer op de blauwe knop en kies je voor 
Google Documenten.  
 
Er wordt een nieuw tabblad geopend met een leeg 
Naamloos document. Zodra je begint te typen 
worden direct je wijzigingen opgeslagen. Dat 
wordt bovenaan het document steeds vermeld. Je 
hoeft dus niet regelmatig op opslaan te drukken. 
Klik op de naam van het “Naamloos document” 
om dat te wijzigen in een serieuze naam. 

LET OP: Op Google Drive mogen documenten dezelfde naam hebben!         
Op de computer kan dat niet!  

Afbeelding 23: Iets toevoegen in je Google drive 

Afbeelding 24: Document in Google Documenten 

Afbeelding 22: Indelen van je Google drive 
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4.3 DELEN VAN JE DOCUMENTEN VIA JE GOOGLE DRIVE 

Een heel handige functie van Google Drive is dat je bestanden kunt delen. Dat kan 
bijvoorbeeld door op de blauwe knop rechtsboven te klikken. Met je 
schoolaccount kan dit alleen delen met leerlingen en docenten van het Stedelijk 
Dalton College Alkmaar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Je kan ook documenten delen door in het Google Drivescherm met de rechtermuisknop te 
klikken op het bestand en te kiezen voor Delen….  

Je ziet dat er heel veel opties beschikbaar zijn in het menu, probeer ze op je gemak eens uit. 
Boven in het menu zijn ook deze zelfde opties beschikbaar. Kijk naar de vergelijkbare 
icoontjes. Ook daar staat een icoontje voor Delen….  
  
Het delen gebeurt op e-mailadres (b.v.  leerlingafkorting@edu.daltonalkmaar.nl), je kan de 
naam van je klasgenoot zo intypen, het mailadres wordt snel gevonden.   

Afbeelding 25: Delen via Google Documenten 

Afbeelding 26: Delen via Google Drive 

mailto:%20leerlingafkorting@edu.daltonalkmaar.nl)
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Je kan kiezen voor verschillende manieren van delen. Bedenk goed wat je wilt.  

• Mogen bewerken: Bij deze optie kunnen andere mensen in jouw bestand werken. 
LET OP! Dit betekent dus dat anderen jouw bestand kunnen aanpassen, ook als je dat 
liever niet wilt.  

• Mogen reageren: Bij deze optie mogen de mensen met wie je het bestand hebt 
gedeeld reageren op jouw document. Ze mogen geen wijzigingen aanbrengen.  

• Mogen weergeven: Bij deze optie kunnen de mensen met wie je het bestand hebt 
gedeeld alleen de inhoud zien. Ze kunnen dus niet bewerken of reageren.  

 
In Google Drive kan je achter het document aan het icoontje zien dat een document gedeeld 
is.  
 
 
 
 
 

Afbeelding 27: Met wie wil je een bestand delen? 

Afbeelding 28: Hoe kan je zien dat je bestand is gedeeld? 
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4.4 OPDRACHT: WERKEN MET GOOGLE DRIVE 

Je hebt nu de eerste stappen gezet met Google Drive, tijd om aan de slag te gaan met de 
onderstaande opdracht.  
 

 
 

Opdracht: Werken met Google Drive 
 
In de volgende opdracht ga je een aantal mappen en een document maken op je 
Google Drive. 
 

• Ga naar je Google Drive 

• Maak in ‘Mijn Drive’ de map ‘Leerjaar 1’. 

• Maak in deze map voor alle vakken die je krijgt een aparte map. Je hebt dit 
jaar verschillende vakken, zorg ervoor dat je voor elk vak een mapje maakt 
(Als je niet weet welke vakken je hebt, kijk dan even op Magister) 
 

Je gaat nu zelf een Document maken en deze op de juiste plaats opslaan op jouw 
Google Drive. 
 

• Open een nieuw Document in het mapje van Mentoruur. 

• Zoek nu op internet de songtekst van jouw favoriete liedje. 

• Kopieer deze tekst en plak deze in je Document. 

• Hernoem dit bestand naar ‘Dalton Alkmaar Song’. 

• Deel dit bestand met een of meer van je klasgenoten 
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5 GOOGLE CLASSROOM 
 
Google Classroom is een digitale omgeving, waarin docenten en leerlingen opdrachten 
kunnen uitwisselen.  
 

5.1 DE CLASSROOM OMGEVING 

Om in de Google Classroom te komen, typ je in de adresbalk van Google Chrome: 
classroom.google.com. Je kan natuurlijk ook de Classroom aan je ‘plank’ (taakbalk) 
toevoegen.  
 
Je komt nu op de hoofdpagina van Classroom. Hier zie je alle lesgroepen staan waaraan je 
deelneemt.   

5.2 DEELNEMEN AAN EEN LESGROEP 

Je kunt deelnemen aan een lesgroep op 2 manieren:  
 

5.2.1 JE HEBT EEN UITNODIGING ONTVANGEN  

De docent kan je een uitnodiging sturen om je in de lesgroep te krijgen. Je krijgt in je 
classroom een nieuwe lesgroep te zien. Door op deelnemen te klikken zit je direct in de 
lesgroep. 
 

Afbeelding 30: Een uitnodiging ontvangen voor een Classroom 

Afbeelding 29: Thuisscherm Google Classroom 

http://classroom.google.com/
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5.2.2 JE MOET EEN CODE INVULLEN 

Het kan ook zijn dat je docent een code laat zien in de les, die je moet invullen. Dit doe je 
door rechtsboven op de + te klikken en te kiezen voor “Deelnemen aan een les”.   

 

 
Als je rechtsboven op het plusje drukt, krijg je het volgende scherm te zien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vult hier de lesgroepcode in die je van de docent hebt ontvangen en je zit meteen in de 
lesgroep. 
 

Afbeelding 31: Deelnemen in een Classroom aan de hand van een Lesgroepcode 

Afbeelding 32: Invullen van een Lesgroepcode 
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5.3 OPDRACHTEN MAKEN EN INLEVEREN 

Als je deelnemer bent in een lesgroep kun je opdrachten zien te staan. Dat kan er 
als volgt uit zien:  

Om een opdracht te maken klik je op 
“openen”. Er wordt dan een kopie 
aangemaakt van de opdracht. Je klikt op 
de opdracht om hem te openen. Wanneer 
je klaar bent met de opdracht klik je 
rechtsboven op “inleveren”  
 
 
 
Je krijgt nu een nieuw scherm met daarop de 
vraag of je deze opdracht wilt inleveren. Je 
drukt nog een keer op inleveren en je werk is 
ingeleverd.  
 
  

Afbeelding 34: Overzicht van een Classroom 

Afbeelding 33: Inleveren van een opdracht 

Afbeelding 35: Dubbele controle van het inleverwerk 
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Je ziet vervolgens in de Lesgroep een groenvinkje komen bij de opdracht. Dit betekent dat je 
de opdracht hebt ingeleverd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 ALS DEELNEMER IN EEN LESGROEP 

Als deelnemer van een lesgroep, kan je lesgroep-reacties plaatsen. Deze reacties kan 
iedereen in de lesgroep zien. Dit kan heel handig zijn als je bijvoorbeeld een opdracht niet 
snapt. Zo kan je aan een docent vragen wat je moet doen, maar kan ook een klasgenoot je te 
hulp schieten. Een lesgroep-reactie plaats je door op de grote plus te drukken rechtsonder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zodra je op ‘Bericht maken’ drukt krijg je het volgende scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder Delen met je lesgroep, kan je je bericht typen. Daarna moet je op plaatsten drukken 
en zo zal je je bericht terug kunnen vinden in je lesgroep. Ook je klasgenoten kunnen hier 
dus op reageren.  

Afbeelding 36: De opdracht is ingeleverd 

Afbeelding 37: Een 
bericht in de Classroom 
aanmaken 

Afbeelding 38: Een bericht plaatsen in de Classroom 
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5.5 MELDINGEN IN GOOGLE CLASSROOM 

Standaard krijgt een docent bij iedere actie van een leerling een bericht in zijn mailbox. Op 
deze manier loopt de mailbox heel snel vol. Deze optie willen we daarom uitzetten. Dat doe 
je als volgt.  
Klik linksboven op de streepjes. Vervolgens scrol je naar onder en klik je onderaan op 
“Instellingen”.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Je ziet het volgende scherm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zorg dat je het balkje met E-mailmeldingen ontvangen uit hebt staan. 
 

Afbeelding 39: Classroom hoofdmenu 

Afbeelding 40: Instellingen van de Classroom 

Afbeelding 41: Alle instellingen in de Classroom 

Afbeelding 42: Uitzetten van het Mail verkeer vanuit de Classroom 



 
 

 
25 

WERKEN MET CHROMEBOOKS 

5.6 OPDRACHT: WERKEN MET GOOGLE CLASSROOM. 

 

  

Opdracht: Werken met Google Classroom 
 
In de volgende opdracht oefenen met het toevoegen van een digitale les in Google 
Classroom. 
 

1. Ga naar: classroom.google.com. 
2. Klik rechtsboven op de + knop. 
3. Klik op Deelnemen aan Lesgroep. 
4. Typ de volgende lesgroepcode in: 5mn9ina  
5. Klik op Deelnemen. 
6. Je komt nu in de lesgroep: Werken met Google Classroom. 
7. Klik nu op de opdracht en maak deze opdracht vervolgens digitaal. 
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6 EINDOPDRACHT 
Je hebt nu goed geoefend om te werken met je Chromebook. Nu is het tijd voor de 
eindopdracht.  
 

6.1 MAAK EEN GOOGLE PRESENTATIE  

 

 

Opdracht: Maak een presentatie over jezelf 
 
In de volgende opdracht maak je een presentatie. Deze presentatie deel je met je 
mentoren. 
 
Maak een presentatie met minimaal 4 slides: 

1. Hier staat je naam, je klas en de namen van je mentoren 
2. Je voegt een plaatje toe over iets wat goed bij je past (hobby’s, huisdier etc.) 
3. Je schrijft iets over jezelf (leeftijd, oude basisschool, waar je naartoe op 

vakantie bent geweest etc.) 
4. Je schijft iets over de introductieweek (wat was leuk, spannend, stom, wie 

heb je leren kennen, wat heb je gedaan etc.) 
 
De presentatie deel je met je mentoren 
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