
Beste ouders 

Beste leerling 

 

Graag nodigen wij, het team van Bovenbouw Sint-Gertrudis, jullie uit op onze virtuele 

opendeuravond. Jullie hebben de keuze om in te schrijven voor donderdag 6 mei of vrijdag 7 mei. 

Je kan nu reeds zorgen dat je avatar gemaakt is, zodat je op de avond zelf enkel nog op de link moet 

klikken. 

1. Hoe doe je dit? 
Je hebt een computer nodig met internetverbinding, webcam en microfoon. 

Start Microsoft edge, Google Chrome of Mozilla Firefox. 

Klik op de link hieronder.  

https://www.wonder.me/r?id=27646d9c-ae7f-4e79-9812-95ff31ace9e9 

1.1. Hoe maak je je avatar klaar? 
Klik op Accept all of sluit het venster met het kruisje. 

 

 

 

Klik op Request browser permissions om de website 

toegang te geven tot je camera en microfoon. 

 

 

 

Klik op Toestaan. 

 

 

Controleer of de juiste webcam en microfoon geselecteerd zijn. Klik op 

Next. 

 

 

 

  

https://www.wonder.me/r?id=27646d9c-ae7f-4e79-9812-95ff31ace9e9


Klik op Take photo. Deze kan je achteraf nog aanpassen. 

Geef de naam van jouw kind – jouw eigen naam in en klik op Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je komt terecht in de virtuele omgeving van Wonder.me 

 

 

1.2. Hoe gebruik je de digitale omgeving? 
Gebruik je muiswieltje of de zoomknoppen links bovenaan om de volledige 

ontmoetingsplaats in beeld te krijgen. 

Gebruik de muisknoppen of de pijltjestoetsen om je te verplaatsen in de omgeving. 

 

Wanneer je naar een klas gaat, bijvoorbeeld leerlingbegeleiding, kan je 

met leerlingbegeleidster in gesprek gaan door dicht bij haar avatar te 

komen. Er start automatisch een online gesprek zodat jullie met elkaar 

kunnen praten én mekaar kunnen zien (net als in Zoom of Teams). 

 

  



Aan de avatar kan je zien of het een andere bezoeker dan wel een 

schoolmedewerker is. Alle school-medewerkers zijn herkenbaar aan de avatar 

van de school. 

Van alle personeelsleden van de school zie je hun naam en functie of het vak 

dat ze geven. 

 

 

Door dicht in elkaars buurt te staan, wordt automatisch een onlinegesprek opgestart. Dit kan 

maximaal met 15 personen gelijktijdig. Je kan ook chatten als je dit wenst. 

 

Wanneer je meer persoonlijke informatie wenst te bespreken, kan je vragen aan de 

schoolmedewerker om dit gesprek privé te maken. 

 

Via het tandwiel aan de rechterkant kan je jouw naam 

en afbeelding veranderen.  

 

 

Onderaan kan je je microfoon en camera aan en uit 

zetten. 

 

 

2. Welke klassen zijn er gemaakt in de virtuele omgeving? 
 

We hebben volgende 15 klassen aangemaakt: 

Voor het domein Economie en Organisatie zijn er 4 klassen: 

(1) Econ.Wet (D) ➔ Economische Wetenschappen binnen de D-finaliteit 

 

(2) Bedrijfswet. (D) ➔ Bedrijfswetenschappen binnen de D-finaliteit. Nieuw in het 3de jaar! 

 

(3) Bedrijf&Organis. (D/A) ➔ Bedrijf & Organisatie binnen de D/A finaliteit en onze M&M van nu 

 

(4) Organis.&Logistiek (A) ➔ Organisatie & Logistiek binnen de A-finaliteit. Nieuw in het 3de jaar! 

 

Voor het domein Maatschappij en Welzijn is er één klas: 

(5) Humane Wet. (D) ➔ Humane wetenschappen binnen de D-finaliteit 

  



Voor het domein STEM is er één klas: 

(6) Natuurwet (D) ➔ Natuurwetenschappen binnen de D-finaliteit 

Voor het domein Taal en Cultuur zijn er 2 klassen: 

(7) Latijn (D) ➔ Latijn binnen de D-finaliteit 

 

(8) Moderne Talen (D) ➔ Moderne Talen binnen de D-finaliteit. Nieuw in het 3de jaar! 

Overige klassen: 

(9) Van 4 naar 5 ➔ Je krijgt hier informatie over alle studierichtingen in de 3de graad 

 

(10)  Wiskunde ➔ Leerkrachten Wiskunde 2de en 3de graad staan ter beschikking 

 

(11)  Info 4de jaar & 6de jaar ➔ Je krijgt specifieke informatie voor het 4de en het 6de jaar 

 

(12)  Leerlingbegeleiding ➔ Je kan er spreken met de leerlingenbegeleidster mevr. Maes over 

leerstoornissen, faciliteiten die aangeboden worden en dergelijke. 

 

(13) Laptopproject info ➔ Je krijgt meer informatie over de laptop op school 

 

(14)  Secr. & Inschrijving ➔ Je kan informatie krijgen over praktische afspraken op school én je 

kan je digitaal inschrijvingsformulier onmiddellijk aanvragen en/of je inschrijving al 

doorgeven. 

 

(15)  Directie ➔ Mevrouw Snoekx is steeds ter beschikking 

 

3. Hoe verloopt de avond? 
 

• 19.00u : De virtuele omgeving is geopend en de opendeuravond gaat dus van start. 

• 19.15u : Welkomswoord en korte algemene info door de directeur, Mevr. Snoekx. 

• 19.30u:  Ouders ‘lopen’ vrij klassen rond en gaan in gesprek met wie ze wensen. 

• 19.45u:  Leerkrachten geven in groepjes van 15 bezoekers meer informatie over de  

studierichting van het 3de jaar. Je gaat dan naar de klas van de studierichting. 

• 20.15u:  Herhaling van de info van 19.45u. 

• 20.30u:  Ouders ‘lopen’ vrij rond en gaan in gesprek met wie zij willen. 

• 21.00u:  De opendeuravond wordt afgesloten. 

 

 

Ons voltallig team wenst jullie nog een prettige avond! 

 


