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Google voor leerlingen 

 

 

 

 

Instructievideo’s Classroom  

Google Classroom voor lln. - Hoe moet je inloggen bij GC KLIK HIER 

Google Classroom voor lln. - Hoe moet je starten met GC KLIK HIER 

Google Classroom voor lln. - Hoe moet je taken inleveren in GC KLIK HIER 

Google Classroom:  de basis helemaal uitgelegd door Joyce KLIK HIER 

Google Classroom: uitleg voor de leerlingen: opdrachten maken en inleveren, 

(Google agenda), Google Meet 
Wordt interessant vanaf minuut 3:05.  

Daarvoor niet van leerzaam vanwege ander soort inlog. 

KLIK HIER 

Google Classroom: handleiding voor leerlingen door Maaike 

(let op: is gemaakt voor een andere school) 

KLIK HIER 

  

 

Instructievideo’s Google Drive  

Drive: Basisuitleg + hoe je in Drive een document kunt maken KLIK HIER 

Drive: Hoe kun je samenwerken met anderen in Drive KLIK HIER 

Drive: een nieuw document maken in Drive KLIK HIER 

Drive: een bestand delen met anderen KLIK HIER 

  

  

 

Instructievideo’s Google Hangouts Meet  

Google Hangouts Meet - Wat zie jij als leerling? KLIK HIER 

  

  

 

Instructievideo’s Google Presentaties  

Presentaties: Basisuitleg: naam geven - dia invoegen – tekst(vak) invoegen – 

plaatje invoegen. 

KLIK HIER 

Presentaties: animaties gebruiken - transparante afbeeldingen en vormen 

gebruiken. 

KLIK HIER 

  

  

Hoi!   Je vindt hier veel filmpjes met uitleg over de Google apps. Handig als je meer wilt 

weten over bepaalde apps die je nog niet zo goed kent. 

 

Wanneer je zelf een prima filmpje hebt gevonden over een van de google apps mailen de link dan 

naar meneer Mousset. Dan voegt hij het toe aan dit overzicht.  

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Aa98gt6nMxA
https://www.youtube.com/watch?v=5XCJFx1z4-0
https://www.youtube.com/watch?v=r6UW_vzvaeY
https://www.youtube.com/watch?v=RPRe4uGX5i8
https://www.youtube.com/watch?v=TnmNu0yAg7A
https://www.youtube.com/watch?v=W04WVnKsgzo
https://www.youtube.com/watch?v=BKsd-1VC6vE
https://youtu.be/FTNPjQjP2jk
https://www.youtube.com/watch?v=Ftwcn0O42Qk
https://www.youtube.com/watch?v=JIrykMoeHcM
https://www.youtube.com/watch?v=92z07PY_jLE
https://youtu.be/Nh_Oz1Say8A
https://youtu.be/SPWcMXjmenw
mailto:mousseta@hetrhedens.nl
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Instructievideo’s Google Documenten  

Een document maken met Google Documenten KLIK HIER 

  

  

  

  

 

Instructievideo’s Google Spreadsheet  

Spreadsheet: les 1 Introductie KLIK HIER 

Spreadsheet: les 2 Rekenen in een spreadsheet KLIK HIER 

Spreadsheet: les 3 Leren werken met formules KLIK HIER 

Spreadsheet: les 4 Leren werken met grafieken KLIK HIER 

Spreadsheet: les 5 Gegevens sorteren en filteren KLIK HIER 

 

Instructievideo’s Google translate (vertalen)  

Translate: gesproken tekst vertalen  KLIK HIER 

Translate: tekst van een foto vertalen met Translate KLIK HIER 

  

 

Instructievideo’s werkstuk, spreekbeurt of brief maken  

Hoe moet je een werkstuk maken?  KLIK HIER 

Hoe moet je een spreekbeurt maken? KLIK HIER 

Hoe moet je een brief schrijven? KLIK HIER 

 

https://youtu.be/uyFrFQzEMUE
https://www.youtube.com/watch?v=LhU18JRLU94
https://www.youtube.com/watch?v=SosVi5V99CA
https://www.youtube.com/watch?v=MXLTdlcpg7M
https://www.youtube.com/watch?v=4rb9mZtIfrE
https://www.youtube.com/watch?v=G3-b_BtFbW0
https://www.youtube.com/watch?v=x1WVg-oEhfM
https://www.youtube.com/watch?v=FB2BPcPZ9MU
https://www.youtube.com/watch?v=RZq3OdJgboc
https://www.youtube.com/watch?v=35uvFnqfJwA
https://youtu.be/yQ7d3Y_gvdM

