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

Beste
leraar
Hopelijk heb jij een welverdiende paasvakantie
achter de rug met zonnige dagen. We staan terug
voor de klas met volle moed en kracht.

Ook leraren leren
Geschreven door Aygül Aktas
In de schijnwerpers:

Juf Nele
Sint-Amelberga is de eerste werkdag erin gevlogen met
een nascholing Google Workspace.
Tijdens de PV werden de leraren verwend met lekkere
desserts en aardbeien terwijl juf Nele een fantastisch en
leerrijke PowerPoint voorbracht waarbij de leraren
stapsgewijs meegenomen werden in het Google-verhaal.
Hoe werkt de mailfunctie, op welke manier kunnen we de
agenda volop benutten, en wat met al mijn bestanden die
ergens in de wolken bewaard worden m.a.w. GoogleDrive?
SAS maakt zich klaar voor een overgang naar Google
Workspace, succes!

Coderen?
Ben jij zot?
Geschreven door Kelly Vermeulen
In de schijnwerpers:

Meester Jordi
Meester Jordi van basisschool Temse - Velle is gestart
in het 5e en 6e leerjaar met Chromebooks. Elke dinsdag
en donderdag gaat hij aan de slag met de leerlingen.

Overzicht
Ook leraren leren ... met juf Nele
Zo veel Chromebooks! met meester Bert
Coderen? Ben je zot? met meester Jordi

Zo veel
chromebooks
Geschreven door Bert De Block

In de schijnwerpers:

Meester Bert
Ook meester Bert van Heilig Hart heeft niet stilgestaan.
Met een beetje geluk hebben ze 50 chromebooks in hun
bezit gekregen.
De configuratie van zowel een Google Workspace en het
aanmaken van accounts voor alle leerlingen van de
derde graad nam serieus wat tijd in beslag. Het is nu
makkelijk om de apps die nodig zijn te pushen naar alle
accounts in een leeftijdsgroep.
De machines zijn net op tijd klaar om op een deftige
manier te kunnen deelnemen aan de IDP testen.
In het 6de leerjaar werden de chromebooks ook
uitgetest met het programma Kahoot.com en het 5de
leerjaar zal zijn grote ‘Verkeerstoets’ hierop maken.
Ook de Oekraïense kinderen die Heilig Hart mocht
verwelkomen hebben er al op kunnen werken.
Heilig Hart blijft zijn eigen weg zoeken maar hoopt
alvast dat het geen 'stofvangers' zullen worden en hun
bijdrage zullen leveren in de verdere ontwikkeling van
onze kinderen.

Hij geeft jullie daarom ook graag wat tips om zelf aan
de slag te gaan.
Met Code.org kan je al spelenderwijze leren
programmeren met alle leeftijden.

Eerst verkenden ze de binnenkant van een computer,
daarna maakten ze kennis met de chromebooks en de
beginselen van Google Docs en PowerPoint.

Heb je liever een uitdaging voor de leerlingen van 5de en
6de, dan kan je aan de slag met Froggy.

Maar ondertussen leren ze ook programmeren ....
Meester Jordi is namelijk ook meester in het
programmeren.

Of maak je liever jouw leerlingen bewust van de
gevaren van sociale media? Dan kan je beter kijken naar
VeiligOnline.

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

