
Advies bij niet functioneren MOO.nl (voor ouders) 
 
Helaas hebben wij als school te maken gehad met storingen bij MOO.nl.  
MOO is een omgeving waarin uw kind overal bij kan wat met school te maken heeft. 
Wanneer MOO niet functioneert, kan uw kind niet of minder goed werken op de 
Chromebook. De methodes voor taal/spelling/rekenen zijn dan niet beschikbaar, en 
uw kind kan daar dus niet mee aan de slag.  
Hierbij een aantal opties die wel mogelijk zijn wanneer MOO het niet doet (op een 
Chromebook met een eigen Google Account of een eigen device): 
 

Inloggen op een chromebook 
met een eigen Google 
account 

Op een Chromebook kan ook worden ingelogd 
met een eigen Google Account. Als er een storing 
is bij MOO is het mogelijk om met een eigen 
account in te loggen door bij het startscherm te 
klikken op ‘inloggen met een ander account’. 
Op deze manier kan er niet gewerkt worden met 
onze methodesoftware, maar wel met de tips die 
hieronder staan.  

Oefenweb Words&Birds/ 
Rekentuin/Taalzee 

Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 is Oefenweb 
ook bereikbaar via www.oefenweb.nl. Wel heeft 
uw kind de inloggegevens nodig om binnen te 
komen. Vaak weet het kind deze uit het hoofd. Is 
dit niet het geval, dan heeft de leerkracht de 
inloggegevens.  
E-mail adres leerkracht eventueel te vinden in de 
Basisschool App onder Team (klik op de 
leerkracht). 

Omgeving Google Classroom 
(of een ander programma van 
Google) 

Uw kind is gewend om via MOO op een tegel te 
klikken om naar Google Classroom te gaan.  
 
Er is een mogelijkheid om zonder MOO in Google 
Classroom te komen (en in meerdere 
programma’s van Google).  
 
Stappenplan: 

(Als u ingelogd bent met uw eigen Google 
Account is het belangrijk dat er eerst een 
incognito venster geopend wordt. Dit doet u 
via de 3 verticale puntjes rechts bovenin uw 
scherm of via de sneltoets ctrl+shift+n). 
 

- U gaat naar www.google.nl 
- Rechts bovenin ziet u 9 kleine bolletjes. 

Hier moet u op drukken om in te loggen.  

 
- Log in met de inloggegevens van uw kind 

http://www.oefenweb.nl/
http://www.google.nl/


 

waarmee uw kind ook in MOO inlogt. 
- Via de 9 stippeltjes kunt u nu naar Google 

Classroom/Google Meet/enzovoort 

Google Presentaties In groep 5/6 hebben de leerlingen een opdracht 
gekregen (al aan het begin van het schooljaar in 
de middaggroep) om een Google Presentatie te 
maken over een dier. Uw kind kan deze 
presentatie verder afmaken via Google. 

Verhaal typen in Google 
Document 

Opdracht voor de leerling: 
Typ een verhaal van een half A4-papier met 
lettertype 12 over jouw droomhuis. Denk aan het 
gebouw (rond/vierkant), hoe ziet de tuin eruit, 
woonkamer, keuken. Hoe ga je naar boven? Is er 
een boven? Je mag alles bedenken. 

Lezen www.leestrainer.nl 
Of duik lekker in een leesboek! Bij de bibliotheek 
is het mogelijk om boeken te reserveren en af te 
halen. 

Rekenen www.rekenen-oefenen.nl/start 
www.tafeldiploma.nl 
www.tafelsoefenen.nl 
www.redactiesommen.nl  

Taal/spelling www.taal-oefenen.nl/start 
www.spellingoefenen.nl  

Topo www.topografie-nederland.nl 
www.topomania.net  

Diversen Heutink middagprogramma: 
https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-ki
nderen/  
Squla: 
www.squla.nl (op bepaalde tijden gratis 
beschikbaar voor alle basisschoolleerlingen) 
Gynzy: 
https://www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/h
uiswerk  
Creatief met Klokhuis:  
https://studio.hetklokhuis.nl/  
Digitaal museumbezoek: 
https://www.museumkids.nl/het-museum-bij-jou-th
uis-2  
Smartgames: 
https://www.smartgameslive.com/nl/user/register  (je 
kunt aanmelden voor 6 mnd. gratis toegang) 
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