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12/03/2021 

Google Meet – Breakout rooms 
 

In deze korte handleiding lees je hoe je met met Google Meet Breakout rooms werkt. 

Voorbereiding 

• Je kiest een naam voor de vergadering op Google Meet: Handig is om 
hiervoor gewoon je cursusnummer te nemen (bvb. Italiaans36522). 
(In dit voorbeeld heet de vergadering vakgroepmacusabis). 

• Bezorg je cursisten de naam van de Google Meet, datum en tijdstip.  
• Verwittig hen dat ze zeker moeten inloggen via Moodle (met hun adres dat 

eindigt op cvoantwerpen.org). 
 
Inloggen en opstarten  
 

1. Klik op Google Meet bovenaan op je Moodle-scherm. 
 

2. Let op: Zorg dat je met het juiste account bent ingelogd (het account dat 
eindigt op cvoantwerpen.org). 
 

3. Geef in het vakje de naam van de vergadering in (zie hierboven). Zowel de 
presentator (leraar) als de deelnemers (cursisten) geven dezelfde naam in.  
 

4. Je ziet nu een scherm met bovenaan rechts een icoon met een driehoek, een 
vierkantje en een bolletje.  
 
Wat kan er misgaan?  
Het gebeurt soms dat als cursisten vroeger inloggen, dat jij het icoon niet te 
zien krijgt. Vermijd dit door de vergadering zo vroeg mogelijk open te zetten 
(zodat niet iedereen weer moet uitloggen en inloggen). 
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Vanaf dan wijst alles zichzelf uit: 
Als je op het icoontje klikt, krijg je de optie ‘Breakout-rooms’. 
 
Je kan dan: 

• kiezen hoeveel groepen je maakt, 
• een timer instellen of zelf kiezen of je de ‘rooms’ afsluit, 
• je kan de deelnemers willekeurig in groepjes verdelen,  
• of je kan ze zelf in groepjes plaatsen. 

 
Verwittig je cursisten dat ze bij afloop van de break-outrooms een melding te 
zien krijgen waarop ze moeten klikken om terug in algemene ruimte te komen. 
 

 
 
Terwijl de breakout-rooms ‘lopen’, kan je zelf via ‘deelnemen’ een kijkje gaan 
nemen bij de verschillende groepen. 
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Je kan met een groep praten en door ‘weggaan’ terug naar het hoofdscherm 
gaan en een volgende groep kiezen: 
 

 
 
 
Veel plezier ermee! 


