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MEDIAWIJS
OP DE HOOGTE
Updates voor leraren van Katholieke Scholen Temse Scheldekant

Beste leraar
Welkom naar de ALLEReerste editie van
“Mediawijs Op de Hoogte” van KSTS.
Dit schooljaar starten we met een maandelijkse
nieuwsbrief om jullie op de hoogte te brengen van
wat er allemaal broeit in de acht fantastische
scholen van KSTS.

Overzicht
Verwelkoming
SELFIE?!?!?
Hoe maak je een Google Site met Juf Valerie

GEEN PANIEK: we houden dit kort en nuttig!

SELFIE?!?!?

Hoe maak je een
Google Site?

Geschreven door Aygül Aktas

Geschreven door Pascal De Dycker

Lang, heel lang geleden hebben we allemaal een formulier
ingevuld voor Digisprong. Maar wat is daar allemaal
uitgekomen?
Met dank aan de ICT-coördinatoren, hebben we alle
informatie verzameld, bekeken, besproken maar vooral
vergeleken met wat we kennen over het schoolteam.

Onze eerste juf in de
schijnwerpers:

Juf Valerie

Sterktepunten

Infrastructuur is tiptop in orde
Leraren zetten digitale middelen in
voor lesvoorbereiding
Leraren volgen nascholingen over
media
Leerlingen hebben kennis over
digitale thema’s

Werkpunten

Digitale
strategie
verder
ontwikkelen
Samenwerkingsverbanden
versterken
Meer inzichten nodig voor
digitale feedback en evaluatie
Inzetten
op
delen
van
ervaringen bij leraren

De Priester Poppeschool reist dit schooljaar de wereld
rond. Elke maand plaatst een klas een land op een
creatieve manier in de schijnwerpers. Dit kan via een
affiche, een tentoonstelling, knutselwerk,...
Het vijfde leerjaar ging, onder leiding van juf Valerie, aan
de slag met Google Sites. De klas werd onderverdeeld in
groepjes, die elk een ander aspect van Vietnam
onderzochten.
Het ene groepje besprak de geschiedenis, terwijl
anderen keken naar de prachtige natuur of cultuur. Door
foto's te plaatsen, teksten te typen leerden onze
leerlingen zo de mogelijkheden van Google Sites op een
creatieve manier kennen.

We hebben al een mooie start gemaakt voor Digisprong
maar hebben nog een lange weg te gaan. Samen komen
we er stap voor stap wel!
Indien je zot wilt doen en het volledig verslag wilt lezen,
kan je deze altijd vinden op de website van KSTS.

Klik HIER om het lesfiche te bekijken

Geniet van jullie welverdiende
paasvakantie!

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 1 mei 2022
Je kan onze nieuwsbrieven terugvinden op de website van KSTS

