Betreft: ICT-middelen bij thuisonderwijs
10 april 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Van enkele ouders krijgen wij signalen dat het ICT-gedeelte van het thuisonderwijs wat verwarrend
kan zijn. Ook hebben een aantal dingen gewijzigd (met name qua inzet Parro/Blogspot). Om deze
reden treft u hieronder een uitleg aan, wij hopen dat het hiermee voor iedereen meer duidelijkheid
geeft en voldoende werkbaar is.
Parro
Parro is ons communicatiemiddel van leerkrachten naar ouders. Hier kunnen
berichten/mededelingen maar ook foto’s op geplaatst worden. Als ouder kunt u alleen bij de
gegevens van de betreffende jaargroep van uw zoon(s)/dochter(s).
Op dit moment wordt Parro ook gebruikt voor het werkrooster voor leerlingen. Echter, omdat wij
merken dat dit wat verwarring oproep (omdat we ook werken met een Blogspot) hebben wij
besloten om het rooster op Blogspot te gaan zetten.
Parro wordt vanaf nu alleen gebruikt voor mededelingen, foto’s, uitnodigingen voor Google Meets.
Blogspot
Omdat wij Parro niet geschikt vinden voor het plaatsen van instructies hebben wij Blogspot pagina’s
gemaakt. Per jaargroep is er een website (blogspot) waarop de instructies voor de lessen staan. Ook
is er een tabblad met ‘keuzewerk’ om eventueel extra inspiratie of lesjes uit te halen.
De blogspot pagina’s zijn te vinden op www.ikcderegenbooggroep5.blogspot.nl . Wanneer u in plaats
van groep 5 een andere jaargroep (groep 3,4,6,7,8) typt komt u op de site van die jaargroep.
Omdat het niet handig bleek om het rooster op Parro te zetten en vervolgens te moeten wisselen
naar de Blogspot hebben wij besloten om het werkrooster van de dag (voor de leerlingen) op de
Blogspot te plaatsen. Op de Blogspot vinden jullie dus alles rondom het werk van de leerlingen;
roosters + instructies. De blogspotpagina’s zijn vrij toegankelijk, zonder inlog, waardoor ook
leerlingen zelf bij de pagina kunnen.
Wij zijn nu bezig de pagina’s wat overzichtelijker en meer uniform te maken. Op deze manier is het
makkelijker om uw weg te vinden op Blogspot (zeker wanneer u kinderen uit verschillende
jaargroepen heeft). Vanaf uiterlijk woensdag is dit aangepast.
In het kort:
Parro blijft voor de communicatie vanuit leerkracht naar u als ouder(s)/verzorger(s) en voor foto’s.
Blogspot wordt de plek voor het werkrooster en instructies van de leerlingen.
ZULU
Alle leerlingen werken op school en nu ook thuis vanuit ZULU connect. Zulu is eigenlijk een soort
dashboard, een verzamelplek, waar wij alle linkjes naar andere websites kunnen plaatsen. Voor de
leerlingen ziet dit er na inloggen uit als een pagina met ‘tegeltjes’.
De inloggegevens voor ZULU zijn voor de groepen 4 t/m 8 bij het eerste werkpakket meegegeven.
Voor de groepen 3 zijn deze gisteren verstuurd, maar zij werken in principe thuis niet vanuit ZULU.
Wel kunnen zij deze inloggegevens nodig hebben voor Google Meets (zie verderop in dit schrijven).
Het inlogaccount voor ZULU is als volgt ingedeeld: voornaam.achternaam@regenboog-bemmel.nl
Dit account wordt ook wel ons Google account genoemd.

Vanuit ZULU kunnen de kinderen naar verschillende websites:
Snappet
Snappet is ons rekensysteem. Op school werken wij op ‘snappets’; dit zijn een soort kleine tablets.
Thuis kunnen leerlingen op hun device naar de site van Snappet. Hier maken ze hun
rekenopdrachten. Wat leerlingen moeten maken en de instructie staat op blogspot.
Inloggegevens voor Snappet (wanneer hiernaar gevraagd wordt) zijn meegegeven bij het eerste
pakketje werk. Snappet is alleen voor groep 4 t/m 8. Groep 3 werkt hier niet mee, maar heeft ander
werk op papier.
STAAL
Staal is onze spellingmethode. De kinderen kunnen thuis op de oefensoftware, de leerkracht zorgt
dan dat de juiste lessen worden klaargezet waaraan kinderen kunnen werken. Kinderen werken niet
alleen aan de oefensoftware, maar hebben ook een werkboekje voor Staal. Wat leerlingen moeten
maken en de instructie staat op blogspot. Wanneer leerlingen via ZULU naar de website van Staal
gaan, hebben zij geen inloggegevens nodig. Lukt dit niet? Meld dit dan bij de leerkracht.
Helaas werken veel scholen nu digitaal, waardoor soms de site van Staal niet bereikbaar is. Wanneer
dit het geval is kan uw zoon/dochter niet bij de oefensoftware en hoeft alleen het werkboekje
gemaakt te worden. Groep 3 werkt niet met Staal, zij lezen en spellen vanuit de methode Lijn 3.
Nieuwsbegrip:
Normaal gesproken werken wij niet met de digitale lessen van Nieuwsbegrip (begrijpend lezen).
Echter, doordat de begrijpend leeslessen nu niet klassikaal op school gegeven kunnen worden,
hebben wij besloten dit nu wel digitaal aan te bieden.
Via de tegel van Nieuwsbegrip op ZULU kan uw zoon/dochter oefenen voor begrijpend lezen. De
leerkracht geeft op blogspot aan wat er gedaan kan worden. De inloggegevens voor Nieuwsbegrip
(wanneer hiernaar gevraagd wordt) zijn hetzelfde als die voor Snappet.
Nieuwsbegrip heeft net als andere digitale aanbieders af en toe te maken met overbelasting of
storing waardoor de website onbereikbaar is. Wij raden u aan het dan een andere dag nog eens te
proberen. Wanneer dit niet lukt, dan is dit helaas niet door ons aan te passen. Uw zoon/dochter mag
dan het stukje begrijpend lezen voor die week overslaan. Nieuwsbegrip is er voor de leerlingen van
groep 5 t/m 8.
Google Meets
Afgelopen week is de tegel van Google Meets toegevoegd aan ZULU (het kan zijn dat u even opnieuw
moet inloggen om deze te zien). Google Meets gebruiken we voor videogesprekken met de klas. Dit
is altijd op vrijwillige basis; voor wie daar behoefte aan heeft.
U heeft onlangs een stappenplan voor het werken met Google Meets ontvangen. In de praktijk blijkt
het verschillend te werken. Wanneer er via de tegel van ZULU naar Google Meets gegaan wordt, lijkt
inloggen met een wachtwoord niet nodig. Wanneer er op een andere manier naar Google Meets
gegaan wordt, kan het zijn dat er om een inlognaam en wachtwoord gevraagd wordt. Dit zijn
dezelfde inloggegevens als waarnaar verwezen werd bij de uitleg over ZULU
(voornaam.achternaam@regenboog-bemmel.nl). Het kan zijn dat het benoemd wordt als een Google
account.
De leerkracht stuurt via Parro een bericht over wanneer er een videogesprek plaatsvindt. Vervolgens
komt er een link op Parro te staan die naar het juiste videogesprek verwijst. Deze link komt pas zo’n
tien minuten voor het videogesprek op Parro te staan. De link kan geknipt en geplakt worden of
overgetypt worden op een ander device (bijvoorbeeld een laptop/telefoon).

In het kort:
Er zijn twee soorten inloggegevens en wachtwoorden:
-de inloggegevens voor ZULU en Google Meets zijn hetzelfde
-de inloggegevens voor Snappet en Nieuwsbegrip zijn hetzelfde
Wanneer een leerling regelmatig op hetzelfde device via ZULU werkt kan het goed zijn dat er geen
inloggegevens meer nodig zijn, maar dat deze door het device zijn opgeslagen.
Tot slot; wij begrijpen dat het werken met verschillende ICT-middelen voor u nieuw kan zijn en dat
dit niet voor iedereen even prettig of makkelijk is. Ook voor ons is deze werkwijze deels nieuw en is
het soms zoeken. Wij hopen dat we er gezamenlijk toch uitkomen en er nog het beste van kunnen
maken de komende periode. Veel succes!
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