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OPDRACHT

DELEN IS VERMENIGVULDIGEN

In de proeverij heb je kennis kunnen maken met een of meerdere samenwerkingsomgevingen.
Maak een account aan en richt voor een klas een omgeving in. Bedenk hoe je de omgeving in
wilt gaan zetten, plaats vast een aantal opdrachten en nodig leerlingen en collega’s uit.

DOEL
Samenwerking slimmer en efficiënter organiseren door gebruik te maken van een online platform.

BENODIGDE HARDWARE
Laptop of tablet, wifi

BENODIGDE SOFTWARE
www.edmodo.com
www.trello.com / kickstarter Trello
Deze toepassingen zijn ook als app te downloaden in de verschillende app-stores.

VOORKENNIS
De werking van deze toepassingen vergt enige ict-basisvaardigheden.

STAPPENPLAN
In deze opdracht richt je een platform in waarop je met leerlingen en/of collega’s kennis kunt uitwisselen.
De twee hierboven genoemde platformen hebben beide een andere insteek, aan jou de keuze welke je het
meeste aanspreekt.
Edmodo
Edmodo is een platform waarop je zelf onderwerpen kunt bepalen en vervolgens mensen voor een
onderwerp kunt uitnodigen. Binnen hun onderwerp kunnen de leden met elkaar discussiëren, documenten
of video’s delen en bijvoorbeeld een poll starten om een mening te peilen.
Trello
Trello is een platform waarop je samen een project kunt organiseren. Per taak in een project maak je op een
‘bord’ een ‘kaart’ aan, waarop alle documentatie en communicatie gezet wordt. Je kunt kaarten op het bord
verslepen, zodat je steeds een perfect overzicht houdt over wat er binnen een project nog gedaan moet
worden en wat al klaar is. En geen gedoe met e-mail meer, alle conversaties vinden direct binnen Trello
plaats.

1. Bepaal waarvoor je een platform om samen in te werken zoekt: wie gaat met wie samenwerken
en met welk doel? Gaat het om een project (Trello) of juist om kennisdeling (Edmodo)?
2. Weet je welk platform je gaat inzetten, ga dan direct naar de desbetreffende website toe
en maak een account aan (of log in met je Google-account),
3. Maak een eerste ‘bord’ (Trello) of onderwerp (Edmodo) aan en klik eens tien minuten op iedere knop
die je ziet om een gevoel voor het gekozen platform te krijgen. Wil je uitleg, dan kun je hier zien hoe
Trello werkt en hier hoe Edmodo in elkaar zit.
4. Nodig op ‘jouw’ platform eens je buurman op de conferentie uit en bekijk vanuit zijn perspectief hoe
het proces van uitnodigen en inloggen gaat. Bedenk nu of dit voor jouw leerlingen of collega’s uitleg
vergt, of dat je hen direct kunt uitnodigen zonder verdere toelichting.
5. Tip 1: start klein met een duidelijk omschreven doel wat voor iedereen enige urgentie heeft
(gewoon ‘kennis delen’ is bijvoorbeeld te vaag).
6. Tip 2: het succesvol gebruik van een dergelijk platform staat of valt met discipline. Gaat iedereen
bijvoorbeeld ook nog via e-mail van alles rondom jouw onderwerp of project uitwisselen, dan weet
je zeker dat je platform een stille dood gaat sterven. Spreek met iedereen af dat voor het doel dat
je hebt iedereen ook alleen nog op het platform communiceert, en nergens anders meer…

WELKE PROEVERIJEN PASSEN HET BEST BIJ DEZE OPDRACHT?
Proeverij 12.

