Handleiding Padlet Groep 456
Als u de link op Social Schools opent, komt u op Padlet. Hieronder ziet u een voorbeeld van de Padlet voor groep 6.
Iedere instructiegroep heeft een eigen Padlet.
Op deze pagina staat precies wat uw kind de hele week moet doen. Iedere kolom staat voor één dag (voor vrijdag, scroll naar rechts).
De dag begint altijd met een dagopening. Dit is een online-meeting met je eigen klas en je eigen juf of meester.
In de linkerkolom staan de links naar de dagopening. Klik op de link van je eigen juf/meester. Je komt nu in een meeting met je juf/meester en
je klas.
LET OP: DE LINK WERKT ALLEEN IN GOOGLE CHROME OF MOZILLA FIREFOX en dus NIET IN INTERNET EXPLORER
Voorbeeld: je zit bij juf Annelies in de klas. Dan klik je iedere dag om 9.00 uur op deze link. Voor de andere groepen, moet je scrollen naar
beneden.

We zoomen nu even in op één dag, de dinsdag.

Instructie
Als de meeting met je eigen klas afgelopen is, ga je naar je instructiegroep.
Als je je muis beweegt over de dinsdag, kun je naar beneden scrollen. Je komt dan bij
‘instructie Spelling’.
Je klikt op de link die bij jouw juf/meester staat.
Je komt nu bij je instructie juf of meester in de les.
Voorbeeld: Ik heb instructie bij Meester Jort. Ik klik dus op de roze link.

Na de instructie:
Als de instructie afgelopen is, ga je verder met je werk. Alles wat je moet doen, staat ook in
het rijtje van de dag. (zie volgende bladzijde)
Per vak staat er beschreven wat je moet maken.
Voorbeeld: Voor Rekenen ga je aan het werk met GynzyKids of Rekentuin

Soms staat er bij het vak nog een plaatje met een link, zoals in het voorbeeld hiernaast.
Als je op de link klikt, kom je direct op de pagina die je nodig hebt.
Voorbeeld: Als ik op dit plaatje klik, kom ik op MOO.nl. Via MOO kom ik bij GynzyKids of bij
Rekentuin.

Je scrollt net zolang naar beneden tot je alle vakken gehad hebt. Je bent nu klaar voor
vandaag.

Morgen volg je precies dezelfde stappen, maar dan in de woensdag kolom

Zo heb je dus alle dagen in één handig overzicht, met de linkjes erbij. Een nieuwe weektaak J
Succes!
Bij vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht.

