Google Suite for Education
Beste ouders en voogden,
De techniek staat niet stil. Ook op school kunnen we niet achterblijven. Daarom gebruiken we op school
vanaf nu Google Suite.
Wat is Google Suite?
Google Suite (G-suite) is een pakket tools waarmee leerkrachten onderling en leerkrachten/leerlingen
eenvoudig en veilig kunnen samenwerken op verschillende apparaten.
In dit pakket zitten mogelijkheden om teksten aan te maken (tekstverwerking zoals in Microsoft Word),
presentaties aan te maken, bestanden te delen, mails te sturen, … en dit alles volledig gratis.
Bij GLS De Oester gebruiken leerlingen vanaf de 4de klas hun persoonlijke G Suite-account om aan opdrachten
te werken, met hun leerkrachten te communiceren, en de vaardigheden van de 21e-eeuws digitale burger aan
te leren.
Leerlingen kunnen hun G Suite for Education-account gebruiken voor toegang tot en gebruik van de volgende
'Kernservices' die worden aangeboden door Google (beschreven op
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):
●
●
●
●
●

Gmail (inclusief Inbox by Gmail)
Agenda
Classroom
Contacten
Drive

●
●
●
●
●

Documenten
Formulieren
Discussiegroepen
Keep
Spreadsheets

●
●
●
●

Sites
Presentaties
Talk/Hangouts
Vault
zie ook keerzijde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ______________________________________________ (naam van ouder of voogd)

O geef toestemming
O geef geen toestemming
aan GLS De Oester om een G Suite for Education-account voor mijn kind ______________________________
te maken/beheren en aan Google om gegevens over mijn kind te verzamelen, te gebruiken en bekend te
maken, uitsluitend voor de doeleinden die in de lijst met antwoorden worden beschreven.
Handtekening

Datum

____________________________________________________________________________________
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Kerkplein1, 1755 Oetingen
tel. 054 56 60 23 – directie.oesteroetingen@gooik.be – www.oesteroetingen.be

Wil je meer weten?
Een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen, vooral rond de gegevensverwerking is te raadplegen op de
schoolwebsite. (www.oesteroetingen.be – info – schoolreglement)
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u nog vragen heeft na het doornemen van deze lijst.

Toelating
Via het strookje aan deze brief kan u toelating geven om een Google Suite for Education-account aan te
maken.
Deze toelating is in principe geldig tot uw kind onze lagere school verlaat. Op dat moment wordt het account
afgesloten.

Geen toelating
Als u geen toestemming geeft, maken we geen G Suite for Education-account voor uw kind.
Indien u geen toestemming geeft zal uw kind bepaalde taken tijdens de ict-les niet mee kunnen volgen als
hierbij gebruik gemaakt wordt van diensten verbonden met de G Suite.
Indien mogelijk zal een alternatief worden voorzien, maar dit is helaas niet altijd mogelijk.
Daarnaast is het ook mogelijk dat buiten de ict-les ook de klasleerkracht gebruik maakt van bepaalde diensten
in de G Suite, zoals Google Drive, Google docs,... . Ook hier zal uw kind helaas geen gebruik kunnen maken van
de aangeboden documenten, oefenmomenten,... via de diensten van G Suite.

Als u zich in de loop van dit schooljaar of één van de volgende schooljaren bedenkt, kan u met ons contact
opnemen. Dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan, en wordt het account afgesloten.

Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam
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