Het werken met tablets
Beginnen met een filmpje is altijd leuk. Dat dachten Dorien Bosselaar en
Lisa van Otterloo ook. En dus zagen de deelnemers aan de workshop ‘het
werken met tablets’ een door leerlingen van groep 8 van De Koperwiek
zelf gemaakt filmpje, als introductie van deze workshop. Leuke opdracht
voor de kinderen, leuke entree van deze ‘les voor collega’s’.
Hoe zetten Dorien en Lisa de tablets, wat breder, ICT, in op de
Koperwiek? Bijvoorbeeld met het programma Bloon. Daarin typen de
leerlingen woordjes in en leren ze woorden. Smartrekenen is ook een
leerzaam programma. Kan als methode worden gebruikt, maar ook om
extra te oefenen. Het aanbod past zich aan aan het niveau van het kind.
En zo is er nog veel meer software.
Niet alle kinderen in de combinatieklassen van Dorien en Lisa hebben een
(dure) iPad. Geeft niets. Krijgt de ene groep instructie, kunnen de andere
kinderen met de iPad werken. De iPad is ook te verbinden met het
digibord. En Dorien gebruikt een programma, Zuludesk, waarmee ze via
haar eigen laptop contact heeft met elke iPad. Dwaalt een kind af naar
een site waar het niet moet zijn, dan stuurt Dorien dit kind even een
berichtje, of loopt ze er even langs. Zuludesk geeft je controle over alle
iPads.
De ICT-mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Dat maakt het ook lastig om
goede keuzes te maken. Een collega raadde aan om de keuzes voor
software en het gebruik van programma's van bovenaf te coördineren.
Anders wordt het een rommeltje.
Een andere collega waarschuwde: we moeten ICT niet inzetten omdat het
zo leuk is, uiteindelijk gaat het erom dat we onze kinderen zo goed
mogelijk moeten laten leren. Dorien Bosselaar en Lisa van Otterloo zijn
ervan overtuigd dat kinderen met behulp van ICT, van iPads in de klas,
beter gaan leren.

