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HOE GAAN WE HET DIGITAAL OUDERCONTACT ORGANISEREN? 

ALGEMENE INFORMATIE 

Wij gebruiken het programma Jitsi Meet! 

 

U kent dit programma waarschijnlijk nog van de periode tijdens de lockdown, eind vorig schooljaar. 

- U heeft via de doodle (zie de link in de nieuwsbrief waar deze bijlage in zat) van de leraar van uw 

snotter een moment kunnen kiezen om in gesprek te gaan. 

- Afhankelijk van de afspraak zal dit contactmoment 10 tot 15 minuten duren. 

- De leraar heeft de mogelijkheid om u in een digitale wachtkamer te plaatsen. Dat wil zeggen dat u 

misschien even geduld zal moeten hebben omdat het vorige gesprek nog bezig is. 

- Wanneer u zelf al in gesprek bent met de leraar dan kan u zelf ook zien verschijnen dat er iemand in 

de wachtkamer zit.  

Mag ik u vragen om het aan de leraar te laten om met deze aanvraag iets te doen? Het zou anders een 

digitaal kippenhok worden. 

- Probeer u aan de afgesproken tijd te houden. De leraar probeert dat ook. 

Indien u tijd te kort komt, maakt u een ander afspraak. 

- De essentie van het gesprek is de vordering die uw snotter maakt enerzijds en anderzijds de stappen 

die de leraar samen met hem/haar zal gaan maken. Het betere levensverhaal, laat staan levenslied, is 

hier niet aan de orde. 

- Voorzie een stabiele internetverbinding. 
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STAP 1 

U krijgt van de leraar een mail met een link naar het digitale platform. 

De mail die u krijgt kan (hopelijk) afwijken van het hieronder vertoonde voorbeeld. 
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STAP 2 

Wanneer u de link opent ziet u een “soortgelijk” scherm als het voorbeeld hieronder. 

Meester Yves gaat u niet zien (dan zou er pas echt iets mis zijn). 

De kans is groot dat u vooral uzelf ziet. 

 

- U kan in het witte kadertje uw naam invullen zodat de leraar ziet wie er op de deur klopt. 

 

- De 2 witte bolletjes (één met een microfoontje en één met een camera) moeten er uitzien zoals 

hieronder afgebeeld. 
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- Geen enkele van de volgende voorbeelden is “oké”! 

 

 

 

 

   

 

 

- U klikt op “deelnemen aan de vergadering” 

 

 

 

STAP 3 

 

- Dit scherm betekent dat u in de wachtruimte zit. 

- Een wachtwoord hoeft u niet in te vullen. 
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- Niet zenuwachtig worden. 

- De leraar krijgt tijdens het gesprek dat bezig is, het volgende te zien: 

 

 

- De leraar zal “toestaan” wanneer de ouder voor u het gesprek verlaten heeft. 

 

 

Veel succes 

Het Toverteam 


