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Thuisonderwijs via SchoolApp & online support 

Volg nu de workshop thuiswerken ivm coronavirus! 
Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Alle basisscholen zijn inmiddels dicht. SchoolsUnited 

denkt graag mee en zet haar SchoolApp in voor thuisonderwijs. Ze start een aangepaste workshop voor 

leerkrachten via videoconferencing en biedt scholen online support in de periode dat de scholen gesloten zijn.   

De SchoolsUnited SchoolApp biedt leerlingen de mogelijkheid in te loggen, ook via de (Google Chrome) webversie 

app.schoolsunited.eu. Leerkrachten kunnen kinderen via de SchoolApp opdrachten geven die de kinderen thuis 

kunnen maken. Leerlingen kunnen ook zelf postings doen waarop leerkrachten kunnen reageren. Per groep 

kunnen er documenten gedeeld worden en iedere groep kan gebruik maken van de groepskalender. De SchoolApp 

is direct inzetbaar voor onderwijs op afstand. Volg onze aangepaste workshop De MediaWijze School via 

videoconferencing, waarbij vanwege de huidige coronacrisis de nadruk zal liggen op het het inzetten van de 

SchoolApp voor thuisonderwijs. Bovendien leer je werken met Skype, wat onderdeel is van het op afstand 

werken. .Meld je aan via www.schoolsunited.eu/workshops code MSW1 50% korting per deelnemer tot 6 april 

125,- ipv 250,-    
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Skype & SchoolsUnited App 
Let op, deze workshop wordt gegeven via videoconferencing in verband met de coronacrisis. Anders dan 
onderstaande flyer vermeldt, is deze crisisworkshop volledig toegespitst op de inzet van de SchoolApp voor 
thuisonderwijs. Het werken met Skype vormt onderdeel van ons advies om te leren op afstand. Liever zelf alles 
regelen, ga naar www.schoolsunited.eu/lerenopafstand voor de basisinstructies.  
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wil je je afmelden voor de nieuwsbrief, ga naar www.schoolsunited.eu/afmelden 
 

wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief, ga naar www.schoolsunited.eu/aanmelden 
 

www.schoolsunited.eu support@schoolsunited.eu wijzigingen voorbehouden 
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