
STAP 1: PLAN JE HUISWERK IN HOMI

Werk je planning bij HOMi voor zo ver mogelijk vooruit (dit zal

per school verschillen, misschien kan het alleen voor vandaag

of voor de hele week). 

Zet ook extra taken in HOMi voor vakken die je lastig vindt of

waar je onvoldoende voor staat.

Zet in HOMi waar je in de KNAP! academy mee aan de slag

gaat. 

WERKWIJZE

ONLINE BEGELEIDING 

STAP 2: INCHECKEN

Stuur in Hangouts een bericht dat je wilt inchecken. Je wordt

dan zo snel mogelijk door ons gebeld via Hangouts of de

telefoon.

Ga alvast zelf aan de slag met je eerste taak. 

Heb je nog geen Hangouts account of lukt het niet met je

school emailadres? Maak dan een nieuw gmail adres aan. 

 

STAP 3: AAN DE SLAG!

Na elke gemaakte of geleerde taak stuur je een bericht via

Hangouts dat je klaar bent. 

Is het maakwerk? Stuur dan direct een foto mee. Is het een

leertaak laat dan weten hoe dit ging via de chat! 

We zullen via de chat reageren en in HOMi de taak aanvinken.

Als het om leerwerk gaat zullen we je even bellen via

Hangouts of de telefoon om dit te bespreken. Dit kan ook

tijdens het uitchecken.

Ook je vragen kun je via Hangouts stellen. 

TIP: Leer woordjes de komende tijd in Quizlet of WRTS. Dan

word je direct door het programma overhoord en kan je een

screenshot sturen van je resultaten.

STAP 4: UITCHECKEN

Als je alles af hebt stuur je weer een bericht via Hangouts

waarin je aangeeft dat je wil uitchecken. 

Je wordt dan zo snel mogelijk gebeld via de telefoon of

Hangouts om te bespreken hoe alles is gegaan en de planning

van de komende dagen door te nemen.

 

LET OP: Op dagen dat je geen contact hebt met KNAP! vink je

zelf je taken in HOMi af. Zo zien wij dat je bezig bent geweest en

kan je zelf snel zien wat af is en welke taken je nog moet doen.

Maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.00 zijn we bereikbaar.

 

Je mag zoveel dagen komen als je wilt; spreek thuis af welke

dagen je komt! 

 

 


