classroom
.cloud
Eenvoudig, luchtig, goedkoop platform voor
klasbeheer, lesgeven en online veiligheidsplatform
voor scholen

Vergeet EdTech vermoeidheid... Wij staan achter het lesgeven van simpele maar toch
essentiële leermiddelen om leerlingen in klassen te kunnen monitoren en instrueren op
afstand.
En daarom kiezen docenten voor classroom.cloud. De op de cloud gebaseerde leertools helpen
leerlingen om boeiende en betekenisvolle leerervaringen te bieden in een veilige online
omgeving.
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Belangrijkste kenmerken
Maak snel en gemakkelijk verbinding
met e apparaten van leerlingen via een
reeks methoden om meteen aan de slag
te gaan met lesgeven en leren.
Broadcast jouw scherm en audio uit naar
aangesloten leerlingapparaten om de
lesactiviteiten te tonen en\om toelichting\
uitleg te geven.
Communiceer in realtime met leerlingen
via chat- en berichtentools, beantwoord
hulpverzoeken, krijg direct feedback
over het begrip van onderwerpen met
klasenquêtes, bedien hun scherm op
afstand en meer!
Real time interactie met leerlingen
via chat en berichten gereedschap,
beantwoordt hulpverzoeken, krijg
directe feedback met behulp van klassen
enquêtes over begrip van het onderwerp ,
beheer hun schermen op afstand en
nog veel meer!
Krijg de aandacht door de schermen van
leerlingen te vergrendelen, het gebruik
van de webcam te blokkeren en de
geluidsniveaus vanaf het apparaat van de
leerling te regelen voor maximale focus
terwijl u de les aan het uitleggen bent.
Trek de aandacht van de leerlingen
door de chermen te vergrendelen voor
maximale focus terwijl u de lesactiviteit
uitlegt.
Lage kosten, weinig onderhoud en
cloudgebaseerd - win, win, win!
Blijf gefocused met ‘toegestane’ en
‘beperkte’ lijsten met websites/applicaties
en controleer het USB-gebruik om ervoor
te zorgen dat leerlingen tijdens de les

alleen toegang hebben tot relevante en
geschikte websites.
Blijf te allen tijde veilig met het
nieuwe eSafety gereedschap die helpt
uw online omgeving te beschermen
door activiteiten te monitoren,
risicoleerlingen te indentificeren en
eSafety trends te herkennen.
Verlaag de energiekosten met Power
Management. Met deze functie kunnen
scholen klasapparaten uitzetten,
opnieuw opstarten of afmelden individueel, een geselecteerd aantal of
allemaal tegelijk - perfect voor het einde
van de schooldag.
Technisch gereedschap bevat
een hardwareen software
inventaris waarmee IT-teams in
één oogopslag kunnen zien hoe
ze de schooltechnologie kunnen
maximaliseren.
Gebruik uw reeds bestaande Microsoft
SDS, ClassLink- of Google Classroomplatforms voor maximale flexibiliteit en
bespaar tijd bij het opzetten van uw
door technologie geleide lessen.
Ondersteuning voor meerdere
platforms voor gebruik in een mix van
apparaten zorgt ervoor dat uw school
toekomstbestendig is en kan
meegroeien met het steeds
veranderende technische landschap.
De continuïteit van het leren is
verzekerd, zowel op school als op
afstand, met één set duidelijke,
consistente tools.
Schaalbaar van de kleinste school tot de
grootste wijk!
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Uw leerlingen online veilig houden
De online veiligheidstoolkit (optionele component) helpt om uw online omgeving te
beschermen door de activiteit te monitoren, leerlingen die een risico lopen te identificeren en
trends in meerdere talen.

Trefwoord- en zinsdeelcontrole: dankzij meer dan 14.000 uitdrukkingen in

meerdere talen kunnen scholen de veiligheidswoorden controleren die leerlingen typen
(zelfs in Microsoft Teams).

Trefwoorden bijwerken: voeg uw eigen trefwoorden toe aan de online
veiligheidsdatabase die relevant zijn voor uw school en gemeenschap.

Trefwoordwolk: wanneer een trefwoord of woordgroep wordt geactiveerd wordt
een woordwolk gevuld. Dit is een leuke, gemakkelijke manier om trending topics te
herkennen.

Op contextuele intelligentie gebaseerde risico-index: de context van een

geactiveerde gebeurtenis wordt geanalyseerd (het apparaat) gebruikt, tijdstip, bezochte
websites, gebruikte applicaties, geschiedenis van waarschuwingen) en een risicoindexnummer is gegenereerd, waardoor het personeel de ernst ervan kan bepalen.
Scholen kunnen getriggerde events ook koppelen aan hun MyConcern-account.

Student ‘Meld een probleem’: Leerlingen kunnen hun zorgen melden door in
vertrouwen een bericht te sturen naar een personeelslid.
Online bronnen: Leerlingen hebben direct toegang tot een reeks online

ondersteuningsbronnen - over onderwerpen als VGV, drugsverslaving, verzorging
en pesten. Medewerkers kunnen ook de vooraf ingevulde lijst beheren en eventuele
aanvullende termen toevoegen die zij geschikt achten.

Beveiliging: Met gebruiksvriendelijke toegangsrechten en rapporten die kunnen

worden toegepast of gewijzigd indien nodig kunnen scholen ervoor zorgen dat alleen
geautoriseerd personeel toegang heeft tot de meest gevoelige informatie. Afbeeldingen
of screenshots kunnen ook worden vervaagd om maximale gevoeligheid te garanderen.

classroom.cloud

classroom
.cloud
Onze leermiddelen maken het gemakkelijk om te leren,
waar u ook bent - en ze zijn ook eenvoudig
te onderhouden!

Makkelijk voor
docenten

Makkelijk voor scholen
Makkelijk voor technici en districten

De gemakkelijkste klassikale
tool die je ooit zult
gebruiken. classroom.cloud,
instrueren, controleren,
besturen en samenwerken
met jouw leerlingen om
super boeiende, interactieve
lessen te geven die
hen succesvol gefocused en
bezig houden met het
lesdoel.

classroom.cloud is
eenvoudig te installeren,
configureren, beheren
en te gebruiken en zorgt
vrijwel voor zichzelf!
Directe integratie met uw
bestaande infrastructuur. U
kunt binnen enkele minuten
de apparaten van docenten
en leerlingen
implementeren en centraal
beheren wat u een hoop tijd
bespaart.

Goedkoop en schaalbaar,
met duidelijke centrale
configuratie en beheer,
classroom.cloud is ideaal
voor schooldistricten.
Eenmaal opgezet is de
betrokkenheid van het ITteam minimaal - en voor
docenten is het gebruik van
de intuïtieve interface een
fluitje van een cent!a breeze!

classroom.cloud, het is net zo eenvoudig als ABC...

Probeer vandaag nog gratis op classroom.cloud en haal het meeste
uit uw klaslokaaltechnologie!
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