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MEDIABEGRIP,
BEE-BOT, MAMMA MIA
Jitske van Noort is groepsleerkracht en ICT-coördinator
op De Polderrakkers en De Tweemaster. “Ik vind de
samenwerking binnen het ICT-netwerk erg fijn. Goed dat
de stichting daar geld voor reserveert en elke ICT’er
hiervoor vrijroostert. Ik werkte hiervoor bij een andere
stichting en Jong Leren loopt op ICT-gebied echt voorop.”
Het ICT-netwerk is een tussenschools leernetwerk van
ICT-coördinatoren. Het doel is bestaande kennis uitwisselen en nieuwe kennis opdoen. Binnen het netwerk is
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onder meer aandacht voor mediawijsheid, ICT en 21e
eeuwse vaardigheden.

Mediawijsheid
“Sinds dit schooljaar hebben alle scholen een aanspreekpunt voor mediawijsheid. In groep 1 tot en met 5 gebruiken de meeste scholen de lesmethode Media Paspoort, in
groep 6 tot en met 8 gebruiken we allemaal Mediabegrip.
De lessen van Mediabegrip sluiten aan bij de actualiteit.
Rond 1 april ging het bijvoorbeeld over nepnieuws. En op
Nationale Offline Dag was er een leuke, interactieve les
over het gebruik van je telefoon. De werkgroep Mediawijsheid is drie keer bij elkaar gekomen. We hebben het onder
meer gehad over hoe we ouders kunnen betrekken.”

ICT
“Er wordt gretig gebruikgemaakt van de ICT-leskisten.
We hebben er op dit moment vier:
twee met allerlei verschillende materialen, zoals Oso-bot,
Osmo en LittleBits, en twee met alleen Bee-Bot, een
programmeerbare robot waarmee kinderen op een slimme
en leuke wijze leren programmeren. Een aantal scholen
heeft ook 3D-printers aangeschaft. Verder gebruiken alle
scholen Google for Education. De leeromgeving is
helemaal ingericht door Cloudwise, inclusief een mooi
COOL leerplatform, waarop de kinderen inloggen en
vervolgens kiezen voor een methode, Google Drive, Google
Classroom of het Prikbord.”

21e eeuwse vaardigheden
“Er is binnen Jong Leren veel aandacht voor innovatie.
Uit onderzoek is gebleken dat er een sterke samenhang is
tussen gewone leesvaardigheid en kritische digitale vaardigheden: digitale geletterdheid. Hier hebben we tijdens
de laatste netwerkbijeenkomst samen naar gekeken.
Een aantal scholen doet mee met Mamma Mia, een project
waarbij digitale geletterdheid geïntegreerd wordt in het
taalonderwijs.”

“Jong Leren
loopt echt voorop
op ICT-gebied”

