Evaluatie gearrangeerd lesmateriaal
Lijst van gebruikt lesmateriaal
Analyseer de losse onderdelen van het gebruikte lesmateriaal. Als je voor een les een youtube filmpje, een PDF document en
een Socrative Quiz gebruikt, analyseer deze bronnen dan los van elkaar.

Naam van lesmateriaal

Brontype (app,
pdf, iBooks,
Op niveau
word document,
Nearpod les etc)

Betrokkenheid
en motivatie

Interactieve
functies

Toegankelijkhei
User friendly
d

visueel
aantrekkelijk

Makkelijk
uitwisselbaar

Gekoppeld aan Feedback
een leerdoel
geven

Gemiddeld Opmerkingen, plus en minpunten

ePub in iTunes U

Epub

4,11

Pages document opgeslagen als ePub. Voordeel is dat die aantekeningen die de leerlingen maken nu
opgeslagen worden in de iTunes U cursus. 5 punten voor toegankelijkheid omdat alle woorden kunnen
worden opgezocht en de tekst voorgelezen kan worden.

Linguistics Vocabulaire lijst en
quiz in Quizlet

App-

4,33

Leerlingen hebben vrijheid in hoe ze de woordjes leren. Er worden verschillende mogelijkheden
aangeboden. Het spel met de Quizlet Live feature werkte heel activerend.

Website History of English

website

2,89

Website bevat veel informatie, misschien te veel. Leerlingen beantwoorden vragen over de tekst in
hun schrift of notitie app.

Sounds Phonetics app

App-

3,22

Naslagwerk voor leerlingen. Introductie phonetics alphabet. De app zelf is wel makkelijk
uitwisselbaar maar de geluidsfragmenten in de app zelf niet.

Video Assignment rubric in
iTunes U

PDF

3,33

Rubric die voor peer assessment en final assessment wordt gebruikt door op de PDF te schrijven.
Niet visueel aantrekkelijk, vooral door de grote hoeveelheid text op de pagina.

Discussievraag in iTunes U

iTunes U-cursus

3,33

Leerlingen discussiëren in de app. Soms onoverzichtelijk omdat leerlingen niet altijd met eigen
apple id zijn ingelogd en er dus andere namen verschijnen. Lastig om overzicht te houden in de
discussie.

Youtube Filmpje

website

3,00

Filmpje laten zien in de les leerlingen moeten oefenen aantekeningen te maken. Filmpje was visueel
vrij saai. Ging vooral om audio.

Youtube filmpje in Edpuzzle

App-

4,22

Filmpje als huiswerk gegeven en vragen zijn toegevoegd in Edpuzzle. Hierdoor kon ik aan het
begin van de les zien wie het filmpje het bekeken en of het begrepen werd.

3,89

Quiz met open vragen waarmee alle leerlingen de vraag moeten beantwoorden en antwoorden
klassikaal besproken worden. Na afloop van de quiz, raad ik aan een uitdraai te maken van de
individuele antwoorden en die met de leerlingen te delen zodat ze zelf ook de antwoorden terug
kunnen lezen.

Socrative quiz on Globish

App-

Language and Power texts in
iBooks

iBook

3,44

Reader van alle teksten die we behandelen. Omdat het vooral tekst bevat heeft het minder
interactieve elementen dan de iBooks die ik normaal geef. Zo heb ik er ook geen Bookwidgets aan
toegevoegd om begrip te toetsen. Ik heb voor iBooks gekozen ipv PDF omdat alle aantekeningen
dan overzichtelijk bij elkaar blijven, alle woorden opgezocht en voorgelezen kunnen worden, en het
lettertype en grootte naar de wensen van de leerlingen kan worden aangepast.

Audiofragmenten van Old en
Middle English in iTunes U

Podcast/audio

2,11

Korte fragmenten, te gebruiken door de leerlingen als extra verdieping en audio voorbeelden willen
horen van Old en Middle English.

Allusionist Podcast aflevering

Podcast/audio

2,00

Geen interactie. Maar daarom juist een oefening voor leerlingen om lange tijd te luisteren.

1

