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wat is skool kidswatch?

ÉÉn overzicht in het dashboard
Met het dashboard van Skool KidsWatch heb je als 
leerkracht altijd overzicht op waar de individuele 
leerlingen mee bezig zijn. Of het nu een website is die 
ze bekijken of een App/programma wat actief is op 
hun device. 

Informatie delen
Of nu iedereen in de klas op zijn apparaat aan het 
werk is of dat ze verspreid door het schoolgebouw 
aan het werk zijn. Je kan als leerkracht je eigen 
scherm of het scherm van een leerling delen met 
de hele groep. Bijvoorbeeld om met de gehele klas 
het scherm van een leerling te bekijken om te zien 
hoe zij de oefen opgave heeft uitgewerkt. Ook is 
het mogelijk om een bericht met een link naar een 
opdracht, quiz of een relevante website te delen met 
je leerlingen. Dit is ook mogelijk om individueel naar 
een leerling te sturen voor wat meer informatie te 
geven bijvoorbeeld. 

“In 1 dashboard zien wat de leerling 
zowel individueel als in de groep bezig 
houdt? Nu mogelijk gemaakt door Skool 
KidsWatch”

Beschermen
Natuurlijk wil je als leerkracht dat je leerlingen in een 
veilige omgeving aan opdrachten kunnen werken 
en lessen kunnen volgen op de school devices. De 
Skool KidsWatch oplossing biedt de uitgebreide 
mogelijkheid om bepaalde websites uit te sluiten voor 
leerlingen. 

blokkeren
Je kan zelfs de devices helemaal blokkeren om 
iedereen bij de les te houden of om een instructie aan 
alle leerlingen te geven.

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie 
over de Skool KidsWatch Totaal oplossing, de 
functionaliteiten en een tabel overzicht.
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Skool Kidswatch for chrome
De klassenbeheerder waarbij u de Chrome devices 

van de leerlingen beheert vanaf uw laptop/

chromebook.

- Real-time monitoring;

- Website lanceren; 

- Tabblad beheer; 

- Browsen beperken; 

- Berichten versturen; 

- Online en offline beveiliging. 

Skool KidsWatch oplossingen:

Skool Kidswatch totaal
De totaaloplossing voor uw klassenbeheer. 

KidsWatch Totaal biedt een uitgebreid pakket aan 

functies. Daarnaast is het ook compatibel met: 
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Skool Kidswatch totaal

De totaaloplossing voor alle devices

Skool KidsWatch Totaal geeft leerkrachten de controle met gebruiksvriendelijke, cloudgebaseerde tools voor 
klasbeheer. Zo kunnen leerkrachten hun lessen digitaal geven en verbeterd de betrokkenheid van de leerlingen.

Het geavanceerde klassenbeheersysteem ondersteunt zowel onderwijs op afstand als hybride onderwijs. Dit om 
de continuïteit van het onderwijs te garanderen. 

Real-time monitoring Zicht op alle activiteiten van leerlingen op hun 
device. Zowel binnen als buiten de browser.

Website lanceren Stuur een link naar uw leerlingen om snel 
samen aan een taak te beginnen. 

Tabblad beheer Stuur de leerling naar een bepaald tabblad.

Browsen beperken Tijdens de les toegang blokkeren/toestem-
ming geven voor specifieke websites. 

Berichten versturen Verstuur berichten om leerlingen te 
begeleiden of aan te moedigen.

MIS integratie Management Information Systems software 
regelt niet alleen de roostering maar ook aan/
afwezigheid en betaling van lesgeld. 

Monitor van elk 
device

Ontworpen voor platformonafhankelijk 
gebruik. 

Reikwijdte beheer Alle actieve programma’s en tabbladen zijn 
zichtbaar op het gehele device voor de 
leerkracht

Online en offline 
beveiliging

Ook bij offline werken met een beveiligde 
omgeving voor de leerlingen.

Platform Windows, Chrome & Apple

Integratie met App’s 
& andere software

MS Teams.
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Skool 
vergroot  
je digitale 
kracht!

Wilt u meer weten over Skool KidsWatch naar aanleiding van deze 
brochure. Neem dan contact met ons op voor meer informatie of vraag 
een demo aan via:

info@skool.be
+32 (0)78 48 14 83


