Stappenplan BrainBoost Online
Morgen starten wij met de online lessen!! Hieronder in een paar punten aangegeven hoe en
wat:
- De roosters blijven hetzelfde. Je bent dus welkom op de tijd en dag in de online
leeromgeving zoals je gewend bent.
- Wij blijven óók met Homi werken. In Homi schrijven we dus ook na elke les een
verslagje en houden we bij hoe laat je ‘binnen’ was ;).
- Wij werken met Discord of met Google Meets. Voor de HWB en BetaBoost gebruiken
we Discord. Als je 1-op-1 of CitoBoost doet bespreek je met je docent via welk
medium jouw lessen zullen plaatsvinden

Discord
-

-

Wij gaan werken met https://discordapp.com/. Wij raden aan om Google Chrome te
installeren voordat je met Discord gaat werken. Allereerst maak je een account aan
op Discord. Gebruik hiervoor je eigen voor en achternaam anders weten we niet je
een leerling van ons bent en verwijderen we je van de server.
Voor roosterwijzigingen mail: rooster@brainboost.nl en doe dit minimaal 12u van
tevoren anders vervalt je les.

Als je les hebt zorg dan eerst dat je via https://discordapp.com/ een account hebt met je
vóór en achternaam. Als je les hebt kun je via deze link de lessen binnen komen:
https://discord.gg/4zYvKVV
Als je binnen bent zie je dit:

Als je dit ziet ben je goed!! Je kunt nu links in het menu kiezen voor jouw les.
Lees nu verder per groepsles wat je kunt verwachten.
Voor de huiswerkbegeleiding:
- Kom op de dagen dat je normaal HWB had online op Discord.
- Klik je op #Get Your Homework Done en typ je een berichtje om te laten weten dat je
er bent.
- De docent neemt dan contact op via het kanaal en gaat een plan met je maken.
- Als je klaar bent met plannen ga je aan de slag.
- Dan schakel je over naar het ‘spreek kanaal’ herkenbaar aan het luidspreker icoontje.
- Zolang je in het spreek kanaal zit weten we dat je bezig bent.
- Als je tussendoor vragen hebt kun je die weer typen in het chat kanaal.
- De docent zal tussendoor ook contact met je opnemen.
- De docent wil ook aan het einde nog even een gesprek om te kijken of alles gelukt is,
ga dus niet zomaar weg uit de online omgeving. ;)
Voor de BètaBoost:
- Kom op de afgesproken tijd online op Discord.
- Klik op #BetaBoost en laat even via een berichtje weten dat je er bent.
- De docent neemt contact met je op via het kanaal om een plan te maken voor de les.
- Als je de planning besproken hebt ga je aan de slag.
- Dan schakel je over naar het ‘spreek kanaal’.
- Zolang je in het spreek kanaal zit zien wij dat je bezig bent.
- Wanneer je een vraag hebt typ je dat die in het chat kanaal, de docent neemt dan
weer contact met je op.
- Aan het einde van de les bespreek je nog even met een van de docenten hoe de les
ging. Ga dus nooit zomaar weg uit de online leeromgeving.
Heb je problemen met een account aanmaken? Of lukt iets niet in Discord? Neem dan
direct contact op met Jasper. Hij is onze technische man! ;)
Jasper: 0638682392

