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Onderwerp: Videobellen met de juf - Graag z.s.m. belrooster invullen 

  
Beste ouders en verzorgers, 
 
De juffen willen graag video-contact zoeken met hun leerlingen en ouders.  
Dit gaan we uitproberen met het programma “Zoom”.  
 

stap 1: Belrooster invullen. graag z.s.m. door alle ouders 
 
De juffen hebben gespreksblokken op één of meerdere dagen gepland. 
Ouders vullen de naam van hun kind in op het belrooster. 
Het belrooster staat in Google Drive. 
 
1. Ga naar Google Chrome en open Google Drive (via het 9 stipjes-knopje rechtboven in beeld).  
 
2. Log in met het sjaloomouders-account. Klik daarvoor op het rondje rechts van het 9 stipjes-knopje. 
Kies voor “Nog een account toevoegen” en vul het ouderaccount in: sjaloomouders@gmail.com 
wachtwoord: Sjaloomouders1234 
 
3. Open het belrooster kies een geschikte tijd en vul de naam van het kind in. 
Noteer die tijd voor uzelf! Want op die tijd zitten de juffen klaar om videocontact te krijgen. 
 

 
 
4. Let op dat u per ongeluk niets verandert aan de andere namen! 
 
5. Google Drive slaat het bestand automatisch op.  
 
6. U kunt Google Drive afsluiten. 
 
---------------------------- 

stap 2: Het videocontact. 
 
Hiervoor heeft u een laptop nodig met ingebouwde camera en microfoon. 
Het kan ook op een PC met losse webcam en losse microfoon. 
10 minuten voordat het gesprek begint volgt u de stappen van de Uitleg in de bijlage. 
De meeste stappen in de Uitleg hoeven maar één keer.  
 
Heeft u geen laptop of PC met webcam, dan kunt u ook een tablet of smartphone gebruiken. 
Download daarvoor eerst de app "ZOOM Cloud Meetings" uit de App Store of Play Store. 
U moet op de tablet of smartphone ook toegang hebben tot Google Drive voor het belrooster. 
---------------------------- 
Ik wens jullie alvast goede videogesprekken toe. 
Vragen, opmerkingen of tips hoor ik graag. 
 
Gezondheid gewenst! 
Groeten, ook namens het team,   Johan  
 


