"DENISE-proof" lesmateriaal
Werkvorm om de eisen van het gearrangeerd digitaal lesmateriaal vast te stellen
Duur: 2 uur
Groep: Hele docententeam of per sectie.
Nodig: Presentatie over speerpunten van de school
Device per docent
Voorbeelden van gearrangeerd lesmateriaal
Google doc werkdocument
Answergarden
Organisatie

Inmiddels
Kader
gebruiken
alle
docenten op DENISE
digitaal lesmateriaal. Er
worden geen tot weinig
boeken meer gebruikt en
iPad wordt door alle
docenten ingezet. Alle
docenten arrangeren of
maken zelf hun
lesmateriaal. Deze
workshop heeft als doel
het gemaakte lesmateriaal
te toetsen aan de hand van
criteria die we samen
opstellen.

Vervolg

Stap 1: Laat docenten in groepjes van vier 15 minuten nadenken
over de vraag, “Aan welke eisen moet digitaal lesmateriaal voldoen?”.
Stap 2: Laat de docenten de ideeën invullen op de vraag via
Answergarden.
Stap 3: Vul de 7 meest genoemde (en dus grootste woorden in het
Answergarden overzicht) in op een spreadsheet en deel dit met de
docenten.
Stap 4: Bespreek deze opbrengst met de docenten.
Stap 5: Geef een korte presentatie over wat jou is opgevallen aan het
digitaal lesmateriaal dat gemaakt en gearrangeerd wordt.
Stap 6: Leg uit op welke drie criteria jij de nadruk wilt leggen het
komende jaar, ook naar aanleiding van de speerpunten van de
school. Geef voor elk een goed en slecht voorbeeld.
Stap 7: Docenten kijken kritisch naar het gemaakte lesmateriaal
binnen de sectie en geven per criterium aan of het lesmateriaal
voldoet of niet in een Google doc werkdocument. (zie voorbeeld)
Stap 8: Rond de workshop af en bespreek de nieuwe inzichten voor
het docententeam. Probeer hierbij afspraken te maken over het
lesmateriaal dat in de toekomst gemaakt gaat worden.

• In onze opzet hadden docenten daarna de hele dag de tijd om lesmateriaal te
ontwikkelen met deze principes in het achterhoofd. Dit zorgt ervoor dat het
meteen toegepast kan worden en iedereen bewuste keuzes maakt.
• Docenten hebben ook tijd met mij aangevraagd om alle losse lessen die
eerder zijn gegeven en op verschillende plekken te vinden zijn in één iTunes U
cursus te arrangeren.
• Een stap voor een later stadium zou kunnen zijn deze criteria en het gebruikte
lesmateriaal mee te nemen in de functioneringsgesprekken.

