Leraar
Informatiebrief

Beste leraar,
Je ontvangt deze brief omdat
er een kind in jouw klas is die
vanaf nu zal meedoen met de
lessen via hun AV1.

Om de overgang te vergemakkelijken, willen we je
graag uitleggen wat dit uithoudt, zowel voor jou als
voor de kinderen in de klas. En natuurlijk voor de
leerling die, ondanks de tegenslagen, toch een manier
heeft gevonden om onderwijs te blijven volgen en in
contact te blijven met de vrienden.

Wat is AV1?
Simpel gezegd, werkt de AV1 als een toegankelijke
persoonlijke avatar voor kinderen die langdurig ziek
zijn. Hij helpt hen om onderwijs te blijven volgen en
hun dagelijks leven op school en met vrienden voort te
zetten, vanuit huis of vanuit het ziekenhuis.

Hoe werkt het?
De AV1 staat in het klaslokaal en zorgt ervoor dat de
thuiszittende leerling kan meeluisteren, meekijken
en meedoen in de les via een veilige verbinding. De
AV1 zelf is volledig wendbaar en kan draaien. Op deze
manier kunnen ze vragen stellen en beantwoorden,
hun huiswerk bespreken en meedoen in de pauzes met
medeleerlingen. De bedoeling is dat het voelt alsof de
leerling daadwerkelijk in het lokaal aanwezig is.

Begrijpen en communiceren
AV1 gebruikt duidelijke lichtsignalen om verschillende
statussen aan te geven. Bijvoorbeeld een status
wanneer het kind online is, een vraag wil stellen, of
zich te ziek voelt om actief mee te doen.
Je hoeft alleen de klas maar rond te kijken om AV1's
status te zien.
Communiceer met de leerling op dezelfde manier als
altijd: geen gedoe met computerschermen of apps.
Praat tegen de AV1 zoals je met een leerling zou praten.
We weten hoe druk een leraar het heeft, en met dat
in ons achterhoofd hebben we een een tool gemaakt
die op een natuurlijke wijze in het onderwijs past. Alles
wat je hoeft te doen, is AV1 elke avond op te laden!

Privacy belofte
Wanneer er nieuwe technologie het klaslokaal binnenkomt, begrijpen wij dat de veiligheid van je leerlingen
jouw eerste prioriteit als leraar is.
"Omdat we met kwetsbare kinderen werken, staat
veiligheid
altijd op nummer één."
Karen Dolva CEO en oprichter

We kunnen vol vertrouwen zeggen dat AV1 niet alleen
aan de strengste eisen voor kindveiligheid voldoet,
maar ze zelfs overtreft. We garanderen dat er met
onze multilevel beveiliging geen foutmarge is.
De AV1 robot is beveiligd met een wachtwoord,
gebruikt versleutelde verbindingen, kan alleen in
realtime gebruikt worden, en is beperkt tot gebruik
met één tablet of telefoon.
We zijn trots op onze inzet voor kindveiligheid, en onze
onwrikbare toewijding aan het verbeteren van levens
van kinderen met een langdurige ziekte. Daarom
hebben we besloten om partnerships aan te gaan met
deskundigen op het gebied van
kindergezondheidszorg, waaronder de Noorse
Kankervereniging, Sunnaas Ziekenhuis, St. Olav's
Ziekenhuis en de Universiteit van Oslo.
Als je meer informatie wilt over onze privacy- en veiligheidsstandaarden - noisolation.com/nl/av1/privacy/

Het belang
van een leraar
Een goede leraar heeft een levenslange invloed op
het leven van een leerling, van het inspireren om
geweldige dingen te doen en alles uit het leven te
halen, tot het er gewoon zijn op momenten dat je het
meest nodig bent.
Bij No Isolation is het ons doel om jou, de leraar, alle
mogelijkheden te geven om de kinderen van deze
wereld verder te helpen, en we willen je bedanken
omdat je er altijd bent voor de kinderen die jou het
meest nodig hebben.
Vrolijke lestijd,
Het team van No Isolation

