Beringen, 17 maart 2020
Betreft: online leerplatform Edmodo!
Beste ouders, opvoeders, leerlingen
We onderzochten de mogelijkheid om, gedurende de periode dat jullie (kinderen) thuis zijn,
beperkt educatief materiaal aan te bieden. Dit kan vanaf nu via de online community
‘Edmodo’. Edmodo werkt uitsluitend met educatieve accounts. Onze leerlingen dienen met
een speciale code een leerlingenaccount aan te maken. Ook jullie kunnen, als
ouders/opvoeders, een vereenvoudigde account aanmaken.
Instructies voor leerlingen:
1. Ga naar edmodo.com met jouw smartphone of computer.
2. Klik op “Get started as a Student”
3. Volg de instructies op je scherm.
4. Gebruik de code ziuzdc om toegang te krijgen tot ons platform ‘VIBO@home’.

Instructies voor ouders/opvoeders:
1. Ga naar edmodo.com met jouw smartphone of computer.
2. Klik op “Get started as a Parent”
3. Volg de instructies op je scherm om een account aan te maken.
4. Gebruik de code ziuzdc om toegang te krijgen tot ons platform ‘VIBO@home’.

En wat daarna?

ð Zodra jullie ingelogd zijn via https://edmo.do/j/fn7vxz, moeten jullie even afwachten
tot jullie aanvraag goedgekeurd wordt.

ð Zodra deze goedgekeurd is, krijgen jullie toegang tot heel wat oefeningen, inhouden,
opdrachten, uitdagingen... onder de map ‘Folders’ om thuis mee aan de slag te gaan!

ð Bij ‘Posts’ kan je telkens nieuwe info terugvinden. Dit kan gaan over de schoolkrant,
maar ook onze challenge verschijnt hier dagelijks om 11 uur!

ð Op de volgende pagina vind je een schema met wat je waar terugvindt op edmodo.
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Hier vind je onze
VIBO@home klas.

In de map
‘Folders’ vind je
allerlei
oefenmateriaal.

Hier kan je ons een
berichtje sturen (vb.
bij een challenge).

Elke dag komt er om
11 uur een challenge
op de voorpagina.

Op de voorpagina
komt regelmatig
nieuwe info (‘posts’)
(vb.schoolkrant).

Nog vragen?
•

Heb je gedurende deze periode specifieke vragen of zorgen? Mail dan naar
info@vibosintbarbara.be

•

Of bel naar het tijdelijke noodnummer 0470 04 74 64

Met vriendelijke groeten
Team VIBO
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