
Beste ouders van leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8, 

We willen dit schooljaar voorbereid zijn om thuis te kunnen werken indien dat  

nodig is.  

Leerkrachten met aan corona gerelateerde klachten mogen niet naar school om 

te werken. Niet altijd zal er vervanging zijn en zullen leerlingen thuis moeten 

blijven. 

Ook leerlingen kunnen in deze Coronaperiode thuis komen te zitten. 

Gelukkig hebben we vorig jaar goede ervaringen met het thuiswerken opgedaan 

en er veel van geleerd.  We realiseren ons heel goed dat thuiswerken veel van 

jullie als ouders vraagt, maar we weten ook dat dit de komende maanden 

noodzakelijk kan zijn. We hopen op uw begrip en medewerking. 

We willen jullie dan ook vragen om komend weekend thuis te testen of het lukt 

om in te loggen in ons onlinesysteem, zodat we ruim op tijd eventuele 

problemen kunnen oplossen en dat de leerlingen thuis aan de slag kunnen als 

dat nodig mocht zijn.  

Leerlingen werken zoveel mogelijk op een eigen device van thuis. Mocht dit 

onmogelijk zijn, kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Er wordt dan voor een 

passende oplossing gezorgd. 

 

Inloggen op ProwiseGo: 

ProwiseGo werkt het beste met Google Chrome als internetbrowser. Mocht u 

deze niet hebben, dan is deze gratis te downloaden op 

https://www.google.com/intl/nl_nl/chrome/. 

Ga naar go.prowise.com  

Het email-adres is als volgt: 

voornaam.van.der.achternaam@devaart.wijdevenen.com  

Het wachtwoord is het wachtwoord dat bekend is bij de leerlingen.   

Als het lukt om in te loggen kunnen de leerlingen als het goed is bij allerlei 

verschillende oefensoftware en is de test gelukt.  

De volgende stap van de test is om de verschillende tegels (programma's) in 

ProwiseGo aan te klikken om te kijken of ze werken. Het gaat dan vooral om 

Snappet en methodes van Basispoort (groove.me, rekentuin, taalzee, 

nieuwsbegrip). Controleer ook hierbij of uw zoon/dochter kan inloggen.  

Mocht het om de één of andere reden niet lukken om in te loggen kunt u, via 

Schoudercom, contact opnemen met Els van Klink of Evelyn Vis. 

Zij zullen u z.s.m. Benaderen om te helpen.   

Succes met het testen en alvast bedankt!  

https://www.google.com/intl/nl_nl/chrome/

