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Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Ook thuis kan uw kind oefenen met oefensoftware die naadloos aansluit bij de in de klas 
behandelde lesstof. De leerkracht houdt het overzicht van de vorderingen van elke leerling, 
veel programma's geven ook meteen feedback aan de kinderen zelf. 
 
MOO - Mijn omgeving online 
Dankzij MOO kunnen kinderen ook thuis aan de slag. U kunt hier het beste de webbrowser 
‘Google Chrome’ gebruiken. Klik hier voor meer informatie over hoe u moet inloggen in 
MOO. De inloggegevens zijn bekend bij uw zoon/dochter.  
 
Google Classroom 
Op De Zeester maken we, met name in de bovenbouw, ook volop gebruik van Google 
Classroom. In deze digitale klas staat bijvoorbeeld extra oefenmateriaal, de weektaak 
opdrachten en huiswerk. Meer informatie over het werken in Google Classroom, vindt u hier.  
Bij eventueel thuisonderwijs zullen we via dit platform het lesmateriaal delen met u en uw 
kind(eren). Voor Google Classroom moet uw kind ook ingelogd zijn bij MOO. Hier staat een 
tegel die direct doorverwijst naar dit platform. 
 
Google Meet 
Het kan helaas voorkomen dat uw kind(eren) thuis komt/komen te zitten, omdat het gezin in 
quarantaine moet of omdat er geen leerkracht is voor de klas. Dan doen we ons best om het 
onderwijs digitaal vorm te geven. Hiervoor maken we gebruik van Google Meet.  
Voor onderwijs op afstand en het bijwonen van een les via Google Meet, gaat uw kind naar 
zijn of haar classroom. Bovenaan in de banner staat direct de Meet-link klaar. Klik hierop en 
Google Meet wordt geopend.  
 

 
 
 
 
 
 
Voor wachtwoorden van uw kind(eren), verwijs ik u naar de groepsleerkrachten.  
 
Mochten er onverhoopt andere digitale problemen zijn waardoor uw kind(eren) niet goed 
thuis kan/kunnen werken, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Team De Zeester 

http://www.dezeester.wsko.nl/
https://drive.google.com/file/d/16a_fig2HWnvtXFlHuX_HStA-j_XpVIBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16a_fig2HWnvtXFlHuX_HStA-j_XpVIBW/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IEnHYdYgtWdsMPxXbdTh8Z6DH8z3cTHBbPoOYpvX1r4/edit?usp=sharing

