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Door privé- omstandigheden zijn de nieuwsbrieven opnieuw in het slop geraakt.
Maar opnieuw ga ik de uitdaging aan. Er is tenslotte genoeg te melden.

Veenplas ICT- Beleidsplan, scholingsplan, reflectie-instrumenten, software-evaluatie,
currucilum voor leerlingen…
Het zijn onderwerpen waar ik de laatste maand(en) van dit schooljaar vorm aan wil geven,
rekening houdend met de feedback van de ICT- coördinatoren en het management.
Het beleidsplan moet opnieuw in de steigers, en dit keer moet het een levend huis worden,
waar we allemaal in willen wonen en ons thuis voelen. Een huis, dat regelmatig nieuwe
meubels krijgt en een persoonlijke aankleding, passend bij ons. De visie en de ontwerpfase is
het eerste deel en zal voor 1 juli voorgelegd worden.
Het scholingsplan moet komend jaar van start dus ook voor 1 juli gereed zijn.
Dotcomschool
Dotcomschool heeft nu een dultkoppeling. Daardoor
kunnen ingev oerde gegevens van CITO direct met
één druk op de knop naar het OAS van
DOTCOMSCHOOL worden gesluisd.Na testfase wordt het stappenplan doorgestuurd naar de
scholen. In ieder geval moet de dultkoppeling dit schooljaar in werking worden gezet. Het
CITO maakt weer gebruik van de leerlinggegevens.
De extra aangevraagde conversie wordt ook door dotcomschool geregeld.
N.B. Voor de digitale citotoetsen en de toetsen waarbij je men niet de ruwe score moet
invoeren, zal men het CITO-programma wel moeten aanschaffen. Alleen toetsen met ruw
score kunnen worden ingevoerd bij DCS.
Zie aanbieding:

Gebruikersbijeenkomst :
3 juni was er een gebruikersbijeenkomst, waarbij de Veenplas met minimaal één
vertegenwoordiger per school aanwezig was, vooral administratieve krachten.. Het ophogen
en de leerlingtelling werd getoond. De update van 2009, die per 1 oktober plaatsvindt kent
verschillende aanpassingen en mogelijk innovaties.
• De aan te schaffen DotcomCIS module is een bovenschoolse module, met één
inlognaam en wachtwoord. Via deze inlognaam kan de administratie van
verschillende scholen(met verschillende brinnummers ) worden uitgevoerd.
• Zorgniveau’s: In de onderdelen handelingsplan en verslaglegging kan het zorgniveau
worden vastgelegd. Standaard zal dat op 1 staan. Je kan kiezen tussen 1 t.e.m. 5. Via
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•

•

een nieuw aan te schaffen bovenschoolse module het Meta Management Systeem
kan bovenschools gekeken worden naar het welke zorgniveau’s per brinnummer
aanwezig zijn.
Leerling bestandsbeheer Module: Dit is een aan te schaffen module in leerlingen
die het mogelijk om extra bestanden bij leerlingen te uploaden. Je hoeft dan niet een
extern verslag te knippen en plakken, maar kan dat uploaden en bij het LVS van de
leerling voegen. Prijslijst volgt.
Kengetallen, Trendanalyse : De Citotoetsen worden onderverdeeld in toetsversie,
toetsonderdeel en toetsnaam. Dat is lastig omdat bij het onderdeel kengetallen dan
soms toetsen staan van verschillende onderdelen (spelling-taal) of verschillende
rekentoetsen, (2002- 2009), Daarom kan er straks worden geselecteerd op
toetsonderdeel en toetsnaam.

Garantie laptops toch 5 jaar!
Niet alleen op de werkstations hebben we 5 jaar garantie, het geldt
wel degelijk ook voor de laptops. Wat te doen met de defecte
laptop/werkstation. Volg de Dell procedure.. Ga naar
http://www.ticketsysteem.nl/Index.html, log in bij het
ticketsysteem, en klik op downloads. Daar vind je de te volgen
procedure.
Samen deskundiger met kennisnet
Ruud van Geene, de nieuwe VIC-er heeft de bijeenkomst van het samenwerkingsverband
Zuid Holland Noord bezocht. Jacqueline heeft contact opgenomen met de ICT-ers van de
Woudse Venen, het bestuur van de Protestant Christelijke. Scholen uit onze omgeving. Ook
zij hebben belangstelling voor dit samenwerkingsverband. Kennis en ervaring delen, daar
gaan we voor.
SMART Board installeren.
Ons advies is om het board door deskundigen op te laten hangen. Maar nu er steeds meer
gekozen wordt het board zelf op te hangen, is het ook hier belangrijk kennis te delen. Ruud
van Geene heeft al meer met dit bijltje gehakt. Ook voor advies m.b.t. randapparatuur kan je
bij hem terecht. Je kan hem bereiken door een berichtje te sturen naar info@vosseschans.nl
Ruud werkt elke woensdag als VIC-er voor de Veenplas.
Pilot EDIT basis http://beta.edit-basis.nu/
Zoals beloofd heb ik mij aangemeld als testpiloot voor EDIT
basis. Het is nog niet volledig en ik loop al tegen een aantal
problemen op. Ik zie nog niet echt de meerwaarde vergeleken bij
Teleblik. Aan je entree account moet tevens je digicode van
Teleblik verbonden zijn., blijkt.
Ik zal de extra toepassingen zoals werkstukbouwer uittesten, maar
in de testfase blijkt dat deze nog niet volledig is. Als scholen toch
willen overgaan op een abonnement, moeten ze vóór 1 juli even
contact met mij opnemen voor gebruikerervaringen.
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Digikrant
Voor alle scholen maakte ik een digikrant aan. De inloggegevens heb ik je toegestuurd en er
staat een opdracht klaar. Als jullie de meegestuurde stappenplannen gebruiken, kunnen
kinderen zo aan de slag. Mocht je er niet aan toe komen en wil je een paar uurtjes mij als
begeleider van de leerlingen inzetten? Dat lijkt mij leuk, dus stuur een mailtje! Ga voor de
digikrant naar: http://veenplas.digikrant.info/

Zoeken op Internet, hoe doe je dat?
Dat valt niet mee….Informatie zoeken voor je werkstuk. Ga naar: www.schooltv.nl/ffzoeken/
Deze site geeft veel informatie voor kinderen om op een goede manier te zoeken. De
gebruiksaanwijzingen en stappenplannen zijn heel handig. Klik snel door naar de
handleiding!
FF Zoeken is een schooltv-project van 6 tv-programma’s en een website met goed bruikbaar
printmateriaal voor kinderen en leerkrachten.
Kinderen kunnen met Ff zoeken rond een vraag of onderwerp zelfstandig een zoektocht
ondernemen. Het programma biedt hulp bij het formuleren van een vraag, bij het raadplegen
van bronnen, en het maken van een verslag. Het materiaal is gratis uit te printen.
Digitale leeromgeving: www.mijnklas.net
Mijnklas.net is een gratis digitale leeromgeving gericht op het basisonderwijs waarbij
leerkrachten eenvoudig zelf werkbladen en lesstof online kunnen plaatsen. De werkbladen
worden vervolgens gedeeld met alle andere leerkrachten, die het ook weer in de klas kunnen
gebruiken.
Leerlingen kunnen overal inloggen op hun persoonlijke gedeelte om zo elkaar berichtjes te
sturen, de groepsagenda te bekijken, een website te ontwerpen, bestanden te delen en met
elkaar te discuseren of werkbladen te maken.
Wanneer leerlingen werk maken worden alle vorderingen bijgehouden door de leeromgeving.
De leerkracht kan rapportages opvragen om zo de controle over het werk van de leerlingen te
behouden. Je kan vandaag nog een account aanmaken!
Woordjes leren met Wrts:
Makkelijk online woordjes leren?. Bij de kinderen in de bovenbouw kan dat van pas komen.
Het is een vaardigheid die ze straks ook in het VO nodig hebben. Het enige wat je nodig hebt
is een emailadres. Wrts is een online overhoorprogramma. Voer de woordjes in en laat je
overhoren. Altijd je woordenlijsten bij de hand. Thuis, op school of bij opa en oma. Een
internet aansluiting is genoeg om te oefenen . ook de woordenlijsten uit Overhoor,
Teach2000 of Backpack kunnen geopend en bewaard worden in Wrts. …en natuurlijk is
Wrts helemaal gratis. http://www.wrts.nl/
Digitale prentenboeken:
Klik eens in het Kinderhoekje van de St. Nicolaasschool en daarna op de knop Oefenen (
onder de knoppen van de groepen) vervolgens weer op onderbouw. Daar heeft Linda Humme
alle prentenboeken verzameld voor het SMART Board bij de kleuters..
Ook mooie prentenboeken voor groep 1 en 2: Digitaal verhaal
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Digitale prentenboeken blijven inspirerend; zeker om ze zelf te maken of door
bovenbouwleerlingen voor groep ½. Iets voor jullie school?. Tanja van de Zwaan (Rietkraag)
en Tanja van de Berg ( Nicolaas)hebben er ervaring mee. Maar je hoeft geen Tanja te heten..
Handige 'links':

•

Kennisnet: Een digitaal prentenboek Kennisnet - Community 1/2;

•

Stichting Kansrijke Taal: Opdrachtkaart - digitaal prentenboek;

•

Stichting Kansrijke Taal: Ideekaart - digitaal prentenboek;

•

Handleiding voor digitaal prentenboek (pdf);

•

Kennisnet Groepen Digitaal Prentenboek;

•

Onderwijs maak je samen: Een digitaal prentenboek?!

Stichting beeldend onderwijs: http://www.beeldendonderwijs.nl/
Laat maar zien
De Vosseschans heeft een abonnement genomen op
(€85,- per jaar) op een digitale lesmethode boor
beeldend onderwijs. Je kent misschien die
“leuke”bordtekeningen van “MOET JE DOEN”?
Nu wordt alles zichtbaar met SMARTboard ,en/of
beamer, of achter de computer. De online methode:
een druk op de knop voor een duidelijke
inspirerende instructie. Je krijgt een licentiecode
waarmee elke leerkracht kan inloggen, je hoeft geen
software te installeren. Bij een aantal lessen zijn animaties gemaakt. Met trefwoorden
(moederdag) kan je zoeken. Er zijn 170 lessen, maar het wordt nog uitgebreid. De missie van
de makers is: Het stimuleren van goed beeldend onderwijs voor de basisscholen. De collega’s
op de Vosseschans zijn erg enthousiast..
Mediawijzer
Vandaag kreeg ik de mediawijzerkrant, die gemaakt is in
samenwerking met mijn kind online en kidsweek. Het biedt veel
thema’s om onze kinderen mediawijzer te maken. Het gaat
over presentatie via internet, do’s en don’ts . De krant zal ook
via de scholen worden verspreid. Kijk ook naar: http://mediawijzer.net/

ICT-producten tegen zeer lage prijzen. (SURFSPOT.NL)

ICT nieuwsbrief nr. 2

juni 2009

ICT-NIEUWS VOOR DE VEENPLAS

Samen digitaal sterk
Nieuwsbrief 2 2008-2009

SURFSPOT.NL is dé ICT-webwinkel waar alle medewerkers van basisscholen en (ouders
van) basisschoolleerlingen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen
kunnen aanschaffen. Aanmelden SURFSPOT.NL:
Je kunt als medewerker of als leerling je online aanmelden bj Surfspot. Voordat je dan
gebruik kunt maken van je account dient dit eerst door de school bevestigd te worden via de
website van APS IT-diensten.
Nieuw! De dyslexie-vraagbaak.
Veelgestelde vragen over hulpmiddelen bij dyslexie hebben wij in een overzichtelijke website
gezet: de dyslexie-vraagbaak. Met antwoorden op zowel gebruikersvragen als technische
vragen. Zo vind je er bijvoorbeeld vragen over licenties en het installeren van software, maar
ook over het maken van de juiste keuze voor een hulpmiddel. Een praktische website met veel
waardevolle informatie, die in de komende tijd nog verder zal worden uitgebreid. Er bestaat
bovendien voor de bezoeker de mogelijkheid om te reageren op de geplaatste antwoorden,
zodat er gaandeweg een syteem ontstaat van steeds verfijnder informatie. Een en website om
te onthouden: www.dyslexie-vraagbaak.nl.
Interessante links, daar heb jij misschien ook wat aan!

http://www.leraar24.nl/
Wat is Leraar24? Leraar24 is bedoeld ter ondersteuning en professionalisering van leraren
in het PO, VO en MBO. Leraar24 biedt praktische informatie, gericht op de problemen
en ontwikkelingen binnen het vak..De informatie is in de vorm van video's en dossiers.
http://spelen.gissen.nl/
Allerlei spelletjes voor nu, maar ook voor straks aan het begin van het jaar: bekend, ook
nieuwe, alles geordend in verschillende categorieën.
www.pasjijdrama.nl :
Een mooie site met allerlei dramaspelletjes. Kijk ook eens in de verkleedkoffer: je vindt daar
verschillende kaartjes, die je kan gebruiken. De site werd door davindi met **** beoordeeld.
www.schoolbordportaal.nl:
Prachtig instructie gereedschap voor het digitale schoolbord. Je kan het direct gebruiken,
handig geordend.
http://www.studio5678.nl/
Veel extra materaal voor leerlingen van groep 5-8, je kan het naast je methode gebruiken,
leuke werkbladen.
www.jufmelis.nl : voor iedereen, die maar oefenen wil met taal, spelling, werkwoorden,
woordenschat, ontleden en woordbenoeming. Een grote hoeveelheid materiaal om te oefefen,
te oefenen en te oefenen…..
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AGENDA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 juni gebruikersbijeenkomst DOTCOMSCHOOL in Nieuwengein
10 september: Samen deskundiger: eerste bijeenkomst Zuid Holland Noord
16 september vanaf 13.00 ICT -coördinatorenoverleg
6 oktober landelijke dag Samen deskundiger
13 - 16 januari 2010 Bett 2010
20 januari 2010 8.30 – 17.00: ICT -coördinatorenoverleg
9 maart 2010 vanaf 13.00 : ICT -coördinatorenoverleg
19 april 2010, Didactiek en ICT Congres, De Reehorst te Ede
20 mei 2010 vanaf 13.00 : ICT -coördinatorenoverleg

Reactie en materiaal voor de volgende nieuwsbrief:
j.schrama@veenplas.nl
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