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Zondag 12 september 2021

Na even wachten op onze taxichau�eur, konden we vertrekken richting Firenze.
Bij aankomst om 8 uur, hadden we nog een korte tramrit en een wandelingetje
tot aan ons hotel.
We hadden de hele dag de tijd om de mooie stad te bezoeken.

Maandag 13 september 2021

Op onze eerste cursusdag ontmoeten we de enthousiaste Tetiana.
Bij onze groep sluiten ook 2 Poolse dames aan, Dorotha en Magda.
Na enkele opwarmingsspelletjes en een kennismakingsronde, stelden we onze
school en onze werking voor.
Na de pauze werd besproken hoe er in de lockdown werd omgegaan met
online lesgeven en welke platforms we eventueel gebruikten.
Om de dag af te sluiten, noteerden we, elk voor zich, de platforms die we
gebruiken in de klas of school.
De post-itjes hingen we op het bord, wordt vervolgd.

denkoefening ICT gebruik
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https://drive.google.com/file/d/1V4gfJUBhERRhmlpCP-GRjCv6mRw6gqhJ/view?usp=sharing


Verslag: Tablets and Smartphones:
Using Mobile Devices as Educational Tools

Dinsdag 14 september 2021

We begonnen de dag met een fikse wandeling na het ontbijt.
De zon was opnieuw van de partij, waardoor het al vlug te warm werd.
Om de cursus te starten, zorgde Liesbeth voor een opwarming/demonstratie
van “Rots en Water”.

Wat is Rots en Watertraining? Een psychofysieke training waarin kinderen leren
zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om
met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water). Afhankelijk van de
situatie leert het kind voor een Rots- of Waterhouding te kiezen.

Na deze opwarming kregen we nog 2 items aangeboden.
Eerst leerden we een quiz maken via Quizizz.
Dit is vergelijkbaar met KAHOOT, maar is nog meer opgevat in spelvorm.
Een klein beetje uitleg over de verschillen, vind je in volgende link.
Verschil quiziqzz en kahoot

Daarna kwam Study Stack aan de beurt.
StudyStack genereert games op basis van de database die je aanmaakt. Je
kunt reeds bestaande spellen gebruiken of je eigen "stapel" activiteiten maken
waar je flashcards en andere pedagogische activiteiten kunt ontwerpen om te
delen met je leerlingen.

Om te eindigen kreeg iedereen een blad op de rug.
We moesten bij iedere deelnemer een passend woord schrijven hoe je over die
persoon denkt.
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQprs5G8GWtA6tw2ywOpCRs-O9jAszAuJyNqKG4PUnpWtJMDjzFPi5N7bh6iSQxwmCOtAPkFleJ9td8/pub
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Woensdag 15 september 2021

De 2 items vandaag : quizlet en edpuzzle.
Quizlet is een app waarmee je zelf leerstof kan inbrengen onder de vorm van
kaarten, quiz.
Met edpuzzle kan je zelf video’s gaan uploaden.
In deze video’s kan je op verschillende manieren vragen gaan inbrengen en
kom je zo tot een leuk geheel voor jouw lesonderwerp.

Donderdag 16 september 2021

In de voormiddag starten we met Ted Ed.
Dit was opnieuw een app waar we vraagstelling konden toevoegen aan video’s
of filmpjes.
Het tweede item die aangebracht werd, was Word Wall.
Met een minieme inbreng van informatie had je een bron van mogelijkheden
om de ingebrachte leerstof te oefenen.

Op donderdagnamiddag waren we vrij en bezochten we de Duomo, de
impossante basiliek van Firenze. Dit bezoek was meer dan de moeite waard.
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Vrijdag 17 september 2021

Op onze laatste cursusdag kwamen opnieuw 2 apps aan bod : Edmodo en
Padlet.
Dit zijn 2 apps , enigszins vergelijkbaar met facebook.
Hier kan je , zowel met leerkrachten als leerlingen, lesonderwerpen en
belangrijke items delen.
Doordat je rechten kan geven is het makkelijk afbakenen wat alleen met
leerkrachten gedeeld wordt en wat met leerlingen.

Zaterdag 18 september 2021

Vandaag zijn we vrij en krijgen we een volledige dagexcursie aangeboden.
We moeten al heel vroeg op locatie zijn om onze busreis te starten.
Onze eerste stop is Pisa.
Daar konden we de nodige, gekende foto’s nemen.
De middeleeuwse stad San Gimignano kwam daarna aan de beurt.
Met zijn oude gebouwen en de winnaar van beste ijs van de wereld, is dit zeker
het bezoeken waard.
Na een tussenstop bij een wijnboer die chianti wijn maakt, gingen we door
naar Siena.
Onze gidsen vertelden dan ook heel boeiend de geschiedenis van de stad.
Het werd een lange maar heel boeiende dag.

Zondag 19 september 2021

We hebben onze vlucht terug richting België om 9 uur.

Het was een leerrijke week.

Overzicht van de educatieve tools:

● joinmyquiz.com - quizizz.com
○ zelf Quiz maken
○ je kan gebruiken maken van bestaande toetsen + filters instellen

om te selecteren
○ login aanmaken om toetsen en lessen te maken
○ opmerking: enkel quiz - beperkt in mogelijkheden
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● studystack.com (aanrader)
○ vb:

https://www.studystack.com/flashcard-3413470#.YUHnOL7-hDk.link

○
○ zelf flashcards maken vraag en antwoord
○ 12 verschillende manieren om de leerstof te oefenen

■ flashcards
■ matching cards
■ galgje
■ kruiswoordraadsel
■ quizz
■ test
■ verschillende soorten spelletjes

● Quizlet (aanrader)
○ vb: https://quizlet.com/_a74tz5?x=1jqt&i=2unc3z
○ leuke manier om leerstof te oefenen adhv een quiz en varianten

■ kaarten
■ leren
■ schrijven
■ test
■ spelletjes

○ opmerking: wordt veel gebruikt voor Frans - spelling

● Edpuzzle.com
○ vb: https://edpuzzle.com/media/6141f2dcd51abb4191c82f26
○ account aanmaken en zeker je e-mail verifiëren! Dan pas kan je

aan de slag
○ zoek filmpje op youtube en kopieer de link
○ plak de link nu in de zoekbalk van Edpuzzle

○ Opties
■ video’s inkorten (cut)
■ info en vragen toevoegen in het filmpje
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○ info
■ https://leerling2020.nl/wp-content/uploads/2018/01/Kickstart

er-Edpuzzle.pdf
■ https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12

/Handleiding_Edpuzzle.pdf

● TedEd
○ vb: https://ed.ted.com/on/D13ioNUY
○ Opties

■ video inkorten
■ vragen toevoegen
■ info toevoegen
■ antwoorden van de leerlingen opvragen

○ Opmerking: Minder tijdrovend dan EdPuzzel maar de vragen zijn
NIET geïntegreerd in de video!!

● WordWall (aanrader!)
○ https://wordwall.net/nl/resource/21777569
○ https://wordwall.net/nl/resource/21778080
○ https://wordwall.net/nl/resource/21777137
○ https://wordwall.net/nl/resource/21776939
○ Opties

■ als je 1 activiteit invoegt, genereert de site dit automatisch
in verschillende spelletjes zodat je met verschillende
soorten spelletjes de leerstof kan inoefenen

■ heel leuk
○ Opmerking: heel leuk - kan je projecteren op het smartboard

● Learning Apss.org
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○ https://learningapps.org/display?v=pifvfv6nn21
○ https://learningapps.org/9048825
○ werkbladen maken om online in te oefenen
○ Opties

■ ruime keuze van verschillende soorten werkbladen om een
oefening te maken

■ je kan ook gebruik maken van werkbladen die al door
anderen zijn gemaakt

■ wel weinig keuze uit Nederlandstalige werkbladen
○ Opmerking: wel niet zo gebruiksvriendelijk/gemakkelijk om een

werkblad te maken. WordWall is gemakkelijker

● Edmodo
○ soort facebook/platform waar je mededelingen, taken en

quizvragen kan posten
○ Opmerking:

■ kan handig zijn voor een schoolwerking als je niet werkt met
een schoolplatform zoals Smartschool.

■ indien je werkt met een schoolplatform zoals Smartschool is
dit niet zo handig omdat het dan alweer een platform is die
je met checken voor info.

● Padlet (+/- aanrader)
○ een ‘brainstorm’ waar je alles wat je leuk vindt kunt opzetten.

■ foto’s
■ to do lijstje
■ filmpjes
■ documenten

○ opmerking:
■ kan interessant zijn voor leerkrachten. Je kan dan alles die

bij een bepaald thema past erin zetten, zowel filmpjes,
pinterest, foto’s, bestanden,  …

■ kan ook gebruikt worden door leerlingen als ze een bv een
spreekbeurt moeten maken. Ze kunnen dan ppt, filmpjes,
ideetjes erop zetten

verdere ICT - IDEEEN
http://ict-idee.blogspot.com/p/bericht-1-tm-25.html
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