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Uitwisselen van praktijkervaringen zorgt voor een optimaal gebruik van digitale
schoolborden

SCHOLENGROEP 5 BEZORGT ALLE LEERKRACHTEN
DIGITAAL RIJBEWIJS
Dat oude schoolborden met krijt in snel tempo vervangen worden door digitale
schoolborden weten we al langer. Maar worden die nieuwe borden wel optimaal
benut? De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de
regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg starten dit najaar met
infosessies voor hun leerkrachten. Tijdens de bijeenkomsten, telkens
georganiseerd in een andere school, wisselen de leerkrachten kennis en
ervaringen uit. “Geen theoretisch verhaal of verkoopspraatje. De leerkrachten
gebruiken het systeem elke dag en het is die praktijkervaring die ze met elkaar
gaan delen”, zegt Geert Van Hoof, coördinerend directeur basisonderwijs van
GO! Scholengroep 5.
“Vrijwel al onze basisscholen maken gebruik van de zogenaamde smartboards”, zegt
Geert Van Hoof, coördinerend directeur basisonderwijs van GO! Scholengroep 5.
“Ook de leerlingen zijn enthousiast. Maar het vereist wel een aangepaste manier van
lesgeven. Via hospiteerbeurten willen we zoveel mogelijk leerkrachten vertrouwd
maken met het ict-gebeuren in de klas en de smartboards in het bijzonder.”
De leerkrachten nemen mee waar ze fier op zijn of wat ze gevonden hebben op het
internet en waarvan ze denken dat het een meerwaarde kan zijn voor de andere
collega’s. “Denk aan een zelfgemaakte les, een voorbeeld van een handige
administratie van agenda of leerlingvolgsysteem, een goed internetadres voor
beelden, filmpjes, muziek, enzovoort. Doordat het om praktijkervaringen gaat, is zo’n
bijeenkomst is niet alleen voor beginnelingen interessant. Ook leerkrachten die
vertrouwd zijn met de digitale wereld ontdekken regelmatig nog nieuwe dingen.”
Bovendien is volgens Geert Van Hoof de smartboardtechnologie nog maar het begin
van het interactief leren. “Gebruikers zoals onze leerkrachten ondervinden vlug de
mogelijkheden en beperkingen van het systeem. Dat leidt naar nieuwe generaties
schoolborden met nog meer mogelijkheden.”
Informatie voor journalisten:
Voor meer info kunt u contact opnemen met Geert Van Hoof, tel. 015 50 41 80. De eerste sessie
gaat door op maandag 24 oktober in Basisschool Hof van Nassau, Zandpoortvest 9, Mechelen.
Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 2000 cursisten avondonderwijs en 36 instellingen één van de grootste
scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heistop-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van Achter.

