Opheusden, 11 januari 2018
Geachte ouders/verzorgers,
Middels dit schrijven willen wij u informeren over G Suite for Education
ICT-Migratie naar G Suite for Education.
De migratie en het beheer van deze omgeving wordt gedaan door Cloudwise.
Voor meer informatie over Cloudwise kunt u eens kijken op www.cloudwise.nl.

De migratie start op 18 januari 2018. Na deze dag is de school omgezet naar
Cloudwise en krijgen alle medewerkers en leerlingen een G Suite for Education
account. Wij zijn op deze dag telefonisch niet bereikbaar.
Wat betekent dit voor uw kind?
Alle kinderen gaan werken in de COOL omgeving (Cloudwise Online
Onderwijs Leerplatform). Zij krijgen allemaal een G Suite for Education
account. G Suite for Education is een pakket met tools, waarmee kinderen
(digitaal) samen kunnen leren en werken.
G Suite for Education
Het voordeel van de Educatie versie is dat:
 de school eigenaar is van de gegevens, niet Google;
 het op elk apparaat te gebruiken is, dus ook thuis;
 er geen reclame is, ook niet wanneer kinderen als ze zijn ingelogd zoeken
met www.google.com;
 Google Safe Search als standaard instelling voor veilig zoeken op het
internet kan worden ingesteld door de school;
 ieder account de beschikking heeft over onbeperkte opslagruimte.

Voor meer informatie over G Suite for Education, kijk gerust op de volgende
websites:


https://www.google.nl/intl/nl_nl/edu/



https://gsuite.google.nl/learning-center/



https://www.google.nl/intl/nl_nl/edu/trust/

E-mailen, opslaan, samenwerken

Voor de kinderen worden applicaties als Gmail en Google Drive (opslagruimte
voor documenten) beschikbaar gesteld. Het gebruik van de e-mail applicatie
wordt uiteraard besproken in de klas. De Google Drive zorgt ervoor dat kinderen
online alles kunnen opslaan, documenten kunnen organiseren en archiveren,
documenten makkelijk terug kunnen vinden en er samengewerkt kan worden
door documenten te delen.

COOL omgeving

De COOL omgeving is via een afgeschermd portaal bereikbaar. Binnen dit
beveiligde portaal zijn alle Apps en educatieve software via tegels toegankelijk
voor de kinderen.

Inloggen
Het eerste aanmeldwachtwoord van het G Suite account is bekend bij de
leerkracht van uw zoon/dochter. Wanneer uw kind voor het eerst inlogt, kan
hij/zij het wachtwoord aanpassen in een persoonlijk wachtwoord. De ICTcoördinator of leerkracht van de groep kan het wachtwoord resetten indien
nodig. Het persoonlijke wachtwoord is nooit inzichtelijk voor de school of
Cloudwise.
Klaar voor de start!
Het is voor zowel de leerlingen als de teamleden best even wennen om te
werken met dit nieuwe systeem, maar we zien veel voordelen en iedereen gaat
zijn best doen om het snel onder de knie te krijgen.

