Programma iScholenDag 10 oktober 2019
Workshop: Kleppen open! Actief leren met ICT (ronde 1)
Michel van Ast, trainer/adviseur en bestuurslid iScholenGroep
Waar Kleppen dicht! een leesboek is dat een brede basis biedt voor de inzet van ICT in het onderwijs,
is Kleppen open! meer een doeboek. Het daagt je uit om echt aan de slag te gaan. En dat is precies
wat we in deze workshop gaan doen: samen met je collega’s, met de klep dicht, onderwijs
ontwerpen. Thema’s waar je tijdens de workshop uit kunt kiezen, zijn: kerncompetenties didactiek
en ICT, snel en eenvoudig gedifferentieerd en uitdagend onderwijs ontwerpen, digitaal leermateriaal
arrangeren en maken, formatief evalueren en leren zichtbaar maken. Pen en papier mee!
Nodig: pen en papier
Voor wie: docenten

Inspiratiesessie: Internationaal samenwerken met je leerlingen met het Erasmus+ project (ronde 1)
Greetje Kranenburg, docent biologie en NLT en Carlijne Rijsdijk, docent natuurkunde en NLT op
Insula College locatie Halmaheiraplein
Het Insula College is sinds vorig jaar bezig met het tweejarige Erasmus +project "EUse Science to
STEAM up your school!". Vijf partnerscholen uit Duitsland, Kroatië, Denemarken, Spanje en Zweden
werken samen tijdens de internationale scienceweken. Per school reist een groepje leerlingen af
naar een van de partnerscholen waar ze samenwerken met behulp van eTwinning aan een sciencegerelateerd onderwerp. Tijdens deze uitwisseling maken leerlingen kennis met andere culturen en
kunnen ze hun taalvaardigheden ontwikkelen.
In deze inspiratiesessie vertellen docenten Greetje en Carlijne over het belang van
internationalisering, geven ze concrete voorbeelden uit dit project en delen ze hun ervaringen en
geleerde lessen uit dit samenwerkingsproject.
Nodig: een device
Voor wie: docenten (en projectleiders)
Workshop: Digitaal formatief toetsen – welke tools zet jij in? (ronde 1)
Rhea Flohr, is docent aardrijkskunde en mediawijsheid op het Antoon Schellenscollege
Formatief toetsen worden steeds meer ingezet op scholen. ICT kan hier goed bij helpen. Wat is er
mogelijk op het gebied van digitaal toetsen? Welke tools kun je inzetten voor welke doeleinden?
Rhea laat zien hoe zij verschillende digitale toetsen inzet in haar lessen. En ook deelt ze haar
ervaringen met applicaties als Plickers, Quizzeiz, LessonUp, Socrative en Quizlet live waarin je gebruik
kunt maken van eerder ontwikkeld lesmateriaal van anderen. Daarna kun je aan de slag met het
oefenen met deze tools, waarbij Rhea hulp en ondersteuning biedt.
Nodig: een device
Voor wie: docenten

Inspiratiesessie: Hoe zet je webinars effectief in? (ronde 1)
David le Clercq, docent, onderwijsontwikkelaar en ICT- manager op Helen Parkhurst
Het afgelopen jaar heeft David de webinars van de iScholenGroep gehost, maar ook daarbuiten zet
hij dit medium regelmatig in. Hij gebruikt deze toegankelijke technologie inmiddels zeer breed: met
collega’s voor overleg en ook voor kennisuitwisseling met collega’s buiten zijn school. Ook zijn
webinars goed te gebruiken voor professionalisering en voor contact met ouders over uiteenlopende
zaken. Daarnaast gebruikt hij webinars met zijn leerlingen, bijvoorbeeld als een leerling (of groepje
leerlingen) extra uitleg nodig heeft over de lesstof.
In deze sessie vertelt David wat er allemaal mogelijk is op het gebied van webinars. Hij laat
voorbeelden zien uit zijn eigen praktijk en deelt tips en ervaringen. Daarna ga je zelf aan de slag met
het programma ZOOM. Je ontdekt welke functies dit programma heeft en hoe je zelf een webinar
maakt en presenteert.
Nodig: een device
Doelgroep: docenten
Workshop: Digitale lessen arrangeren met LessonUp (ronde 1)
Door Ted van Deutekom, docent natuurkunde en ICT-coördinator en Cora Kloet, docent Engels en
coördinator internationalisering op het Revius Lyceum Maassluis
Docenten Ted en Cora laten in deze sessie zien hoe je met behulp van LessonUp digitale en
interactieve lessen kunt maken mét behulp van bestaand lesmateriaal uit binnen- en buitenland
(zoals filmpjes, slides en quizzen). In de workshop ontdek je de mogelijkheden van het programma en
delen de twee docenten hun tips en ervaringen uit hun eigen lespraktijk. Ook ga je zelf aan de slag
met Lesson up en is er ruimte om uit te wisselen met andere docenten.
Nodig: een laptop (tablet is minder geschikt voor deze workshop)
Voor wie: docenten
Workshop: De mogelijkheden van Google Classroom: tips en tricks voor beginners (ronde 1 en 2)
Maria Couprie, docent Drama en coördinator IMYC en Estevan Veenstra, docent science op DENISE
DENISE maakt gebruik van verschillende soorten devices, van iPads, computer en chromebooks. In
deze workshop krijg je een eerste introductie in het werken met Google Classroom. Maria en Estevan
vertellen hoe zij lessen ontwerpen, zelf-nakijkende toetsen inzetten en hoe zij dit programma
gebruiken om lessen met collega’s in de school te delen.
Maria deelt haar ervaringen als coördinator van de projectdagen, waarbij ze Google Classroom inzet
om schoolbrede projecten vorm te geven waarin docenten digitaal met elkaar samen kunnen
werken. Estevan laat zien hoe hij Classroom gebruikt in zijn science-lessen, hoe hij gebruik maakt van
open-source materiaal en geeft handige tips en tricks voor het gebruik van Chromebooks en Google
Classroom. Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag met een aantal opdrachten en krijg je meer
achtergrond over het onderwijs op DENISE.
Nodig: laptop
Voor wie: beginnende docent (met Google Classrooms)

Interactieve inspiratiesessie: Learning Circles - Leren met de wereld, niet over de wereld (ronde 2)
Bob Hofman, ICT&E - Global learning
In deze inspiratiesessie gaan we op zoek naar "Wat maakt leren met ICT nu echt betekenisvol voor
leerlingen én docenten?" Na een korte uitleg over het Global Teenager Project en het concept van de
Learning Circles deelt Bob de opzet van het 'Echoes from the past, Stories for the future' project. In
dit internationaliseringsproject worden leerlingen uit 75 klassen in Canada en 75 klassen uit
Nederland in het voorjaar van 2020 verbonden rondom het thema '75 jaar bevrijding.'
Bob legt uit welke rol ICT hierbij speelt. Ook is er aandacht voor de kennis en de vaardigheden die
aan bod komen bij internationaal samenwerkend leren en uiteraard is er tijd is voor vragen en het
delen van soortgelijke projectervaringen van je eigen school.
Nodig:/
voor wie: docenten/projectleiders
Workshop: Successful ingredients in digital learning (ronde 2)
Louise Jones, independent consultant ICT in learning
How to use tools such as a digital classroom with learners, what are the key features that make them
successful? Louise explores learning strategies and how the right types of technology can enhance
these for all learners.
Nodig: een device
Voor wie: docenten/teachers (LET OP: DEZE WORKSHOP IS IN HET ENGELS)

Meekijken met de workshop: Digitaal leren voor leerlingen (ronde 2)
Rhea Flohr, docent aardrijkskunde en mediawijsheid op het Antoon Schellenscollege
Hoe kun je je als leerling het beste voorbereiden voor een (digitale) toets? Welke apps en sites zijn er
die de leerling kunnen helpen bij het leren? Rhea gaat in deze sessie met leerlingen van DENISE aan
de slag. Ze legt uit hoe zij een keuze kunnen maken voor een bepaalde tool, en legt uit wanneer je
welke tool kunt gebruiken en hoe je je eigen leerstof het beste online kunt bewaren. Ook gaan de
leerlingen aan de slag met een aantal tools en kun jij als docent direct zien hoe deze leerlingen
hierop reageren. Sluit aan bij een leerling en stel direct je vragen bij de leerling.
Nodig:/
Voor wie: docenten
Workshop: Aan de slag met digitale tools van Apple (ronde 2)
Fons van den Berg, Apple Distinguished Teacher
In deze workshop laat Fons je zien wat er nieuw is op het gebied van digitale tools voor in de les. Je
gaat actief aan de slag met de nieuwste tools en programma’s van Apple for Education. Er is ruimte
om te oefenen, vragen te stellen en onderling uit te wisselen over de inzet van digitale tools.
Nodig: device (iPad/macbook)
Voor wie: docenten

