
middag over ICTzo
Donderdag 11 oktober 2012 13.30 - 17.00 uur| 

Beste collega,

CSG Jan Arentsz organiseert een studiemiddag over ICT & onderwijs. Wij willen informatie geven over 
de mogelijkheden van ICT in het onderwijs, enthousiasme genereren, elkaar ' ' tonen en 

in 'n aantal workshops met elkaar nadenken en spreken over het gebruik van ICT in de dagelijkse 
lespraktijk. Niet niks dus!

Onderzoek door onder andere Kennisnet wijst uit dat goed gebruik van ICT de motivatie van leerlingen 
verhoogt en de prestaties verbetert. Je moet wel heel goede argumenten hebben om géén ICT te 
gebruiken in je lessen (en daarbuiten!).

Goed gebruik van ICT zorgt voor een goede voorbereiding van onze leerlingen op de kenniseconomie. 
De tegenwoordige leerlingen groeien op in een samenleving waar grenzen vervagen en waar 
kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologieën. 
Steeds vaker wordt gevraagd naar mensen met goede ICT-kennis en vaardigheden. 

Bovendien sluit het gebruik van ICT naadloos aan bij onze andere onderwijsdoelen: onderwijs op maat, 
meer zelfstandig leren en werken, onderzoek doen en presenteren, samenwerken, uitnodigend, modern 
en uitdagend onderwijs bieden.

Een optimale voorbereiding dus van de leerling op zijn en haar toekomst! 

good practices

Want dáár doen we het voor!

CSG Jan Arentsz, Mandenmakerstraat 11, Alkmaar  donderdagmiddag 11 oktober 2012
 inloop 13.00 uur | start 13.30 | sluiting 17.00 uur  docenten, schoolleiders, ICT-

coördinatoren en onderwijsassistenten  € 40,= pp all in 



CSG JAN ARENTSZ ALKMAAR - LANGEDIJK

13.00 Inloop | Koffie
13.30 Opening
13.40 Keynote door Jeroen Bottema
14.00 Korte presenaties door diverse collega’s
14.35 Pauze | Koffie | Naar de workshops

14.55
Eerste workshopronde (keuzeprogramma)

Visie, beleid,ICT VO-content Flip de Klas Moodle
15.40 Pauze | naar de volgende workshop

15.55
Tweede workshopronde (keuzeprogramma)

Sociale media WebQuest Drillster Digitaal toetsen
16.40 Plenaire afsluiting
17.00 Einde

&ICTzo

Wilko Gruizinga is docent geschiedenis en teamleider AG34. Wilko heeft gewerkt met 
zogenaamde „ “ en vertelt in deze workshop over zijn bevindingen daarmee.
Waarom zou je het doen? Wat zijn het eigenlijk? Wat is de meerwaarde van het gebruik 
van ICT bij deze vorm van opdrachten? Na deze workshop weet je méér!

WebQuests

Arnout Vree is directeur van Avetica en heeft zijn roots in het onderwijs. Hij laat ons in de 
workshop „ “ kennismaken met de ‚andere kant’ van Moodle: hoe kun je Moodle 
inzetten in jouw lespraktijk, wat kun je er allemaal mee? Hoe zit het met de vakdidactiek in 
een elektronische leeromgeving. Kortom: van idee naar digitaal. En dat in 45 minuten!

Moodle

Arnout Vree is directeur van Avetica en heeft zijn roots in het onderwijs. Hij vertelt in deze 
workshop over “. Moodle kent een krachtige toetsomgeving met veel 
mogelijkheden en is breed inzetbaar. Met de krachtige feedbackmogelijkheden én de 
voorwaardelijke voortgangsinstellingen bouw je aan écht „onderwijs op maat“. Aanbevolen.

„Digitaal toetsen

Frans Droog is docent exacte vakken aan het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek (ZH) en 
is actief met Web 2.0 in de klas. In zijn workshop „ “ neemt hij ons mee op 
avontuur: actieve leerlingen in de klas, ’n lesuur lang werken aan opdrachten en 
uitdagingen, met de stof bezig zijn en als conclusie: „Flip de klas werkt!“. Kom en zie!

Flip de klas

Hans Hak is een bevlogen onderwijsman als het gaat om de mogelijkheden van ICT. Hij is 
werkzaam als docent wiskunde, natuurkunde en techniek, e-cursus ontwikkelaar en 
betrokken bij de Onderwijsvernieuwingscoöperatie. Hans neemt ons mee naar de 
mogelijkheden van “. Boeiende materie! En jij kunt daar bij zijn! Ik zeg: doen!„VO-content

Rogier de Wit  is de verantwoordelijke schakel tussen onderwijs & ICT op CSG Jan 
Arentsz. Hij gaat in deze workshop „ “ het gesprek aan 
met 'praktische visionairs' binnen de school: schoolleiding, coördinatoren, sectievoorzitters 
en docenten, mensen dus die verder kijken dat het lopende schooljaar. Grijp je kans!

Visie, beleid, ICT en leermiddelen

Ellen Crabbendam is docent informatica, heeft de cursus Social Media Professional 
afgerond en zich daarbij toegelegd op “ ”. Sociale 
media leiden tot intrinsieke motivatie bij de leerlingen. Wie wil dit niet in zijn les? Welke 
instrumenten kan je eenvoudig inzetten? Nieuwsgierig geworden? Bezoek deze workshop!

Sociale media als educatief instrument

Marco van Sterkenburg is mede-oprichter van Drillster, een programma dat erop gericht 
is kennis op een slimme en interactieve manier te leren, bij te houden en te toetsen. 
Computer, tablet, smartphone, thuis, op school of op de wc: het kan allemaal. Deze 
workshop over „ “Drillster  is zeker de moeite waard waar geleerd moet worden!



Presentaties door collega’s
Ludi Zoomer Nancy Hammer

Rineke van Teeseling
Kim Blankendaal

 
 

en  gooiden en werken als duo 
helemaal digitaal in de studiezaal,  met havo-3-
leerlingen  en  vertelt over met  
samenwerkende leerlingen.

de boeken eruit 
blogt

Preziover literatuur

Jeroen Bottema is sinds 2007 werkzaam bij het domein Onderwijs, Leren & 
Levensbeschouwing van hogeschool Inholland. 

Hij is onderwijskundig medewerker en opleidingsdocent op het terrein van ICT-e, de 
didactische inzet van ICT in het onderwijs. Hij maakt onderdeel uit van de werkgroep ICT 
die verantwoordelijk is voor visie en beleid over de integratie van ICT-e in het curriculum 
van de lerarenopleiding.

Hiervoor was Jeroen opleidingsdocent aardrijkskunde en docent aardrijkskunde in het 
voortgezet onderwijs (vmbo, Dalton-onderwijs). Hij heeft zich zijn hele studerende- 

en werkende carrière bezig gehouden met technologie en leren. Deze specialisatie 
heeft hij verder uitgewerkt als ICT-coordinator in het voortgezet onderwijs, 
zelfstandig ondernemer en nu onder andere als coördinator e-learning bij de 
lerarenopleiding.
In zijn gaat hij o.a. in op de integratie van vakinhoud, didactiek en ict 
(TPACK) en lardeert dit met interessante trends op dit gebied. Een presentatie 

waarbij de toon wordt gezet voor de rest van de middag!

keynote 

BYOD: Bring Your Own Device, neem je eigen apparaat mee: 
. Op een studiedag over ICT&zo kan dit deel natuurlijk niet 

ontbreken. Wij zorgen voor een draadloze WiFi-verbinding. Jij kunt dan  reageren op vragen die we 
stellen. 

live

jouw smartfone, tablet, laptop, ultrabook 
of hoe die dingen tegenwoordig ook heten


