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Interessante Links

Hedy
Learning to program can be hard. Not that programming itself is hard! But
there are a lot of rules you need to memorize, just like when you started to
learn English. Similarly, you will need a lot of practice to learn programming.
You can read these sentences with ease.
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Home | Microbit Community
DevLab Academy heeft op zaterdag 9 juni diverse activiteiten
georganiseerd op de High Tech Ontdekkingsroute. Een micro:bit
programmeer workshop op zowel de Automotive Campus in Helmond, als
in huis bij Philips op de High Tech Campus in Eindhoven. Op de laatste
locaties was ook de miro:bit escape room terug te vinden.

MICRO-BIT

Computing at School
COMPUTINGATSCHOOL

Creëer en deel cartoons, strips en memes online
Creëer en deel cartoons en memes online. Deel je creaties op Facebook,
Twitter of Google+. Gratis online cartoon en strip maker.

TOONYTOOL.NL

Tinkercad | From mind to design in minutes
Tinkercad is a free, easy-to-use app for 3D design, electronics, and coding.

TINKERCAD

Micro:bit Educational Foundation
Planning and teaching with the micro:bit Complete, editable computing
units of work and resources with cross-curricular links for art, science,
geography and more, curriculum-linked to England KS2 and Code.org
elementary CS Fundamentals. Search primary lessons Units of work with
downloadable, editable resources covering computing fundamentals through to cyber security,
cryptography and creative design projects, curriculum-linked to England KS3.

MICROBIT

Closing in on Close Reading
December 2012/January 2013 | Volume 70 | Number 4 Common Core: Now
What? Pages 36-41 Nancy Boyles Much of the available information about
close reading centers on secondary schools, where this skill seems to fit
most comfortably. By the time students are in these later grades, they are
more inclined to think abstractly.

ASCD

Leerlijn Digitale Geletterdheid po vo
Van dit document is geen samenvatting beschikbaar.

SLO

Google Colaboratory
GOOGLE
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Flowgorithm - Flowchart Programming Language
Flowgorithm is a free beginner's programming language that is based on
simple graphical flowcharts. Typically, when a student first learns to
program, they often use one of the text-based programming languages.
Depending on the language, this can either be easy or frustratingly difficult.

FLOWGORITHM

Lesmateriaal - LOWAN
Bekijk het lesmateriaal bedoeld voor nieuwkomers van 12 jaar en ouder.
Ook vakliteratuur voor docenten is hier te vinden.

LOWAN

DIGIT - Digitale Geletterdheid voor het PO, VO en MBO
DIGIT is de oplossing voor iedereen die zijn computer- en digitale
vaardigheden wil verbeteren, jong én oud. DIGIT wordt breed toegepast in
alle lagen van het onderwijs en is een toonaangevende online methode
voor digitale geletterdheid in het basis- en voortgezet onderwijs.

DIGITALE GELETTERDHEID

Leesprojecten ontwerpen die vakken verbinden
Over de eerste samenwerking tussen school en bibliotheek vertelt Didy
Pijpker: &lsquo;Het leek me leuk om leerlingen eens kennis te laten maken
met een schrijver. De bibliotheek organiseerde voor ons het bezoek van
Bobje Goudsmit, in het schooljaar 2000-2001. Sindsdien organiseren we
zelf jaarlijks een...

VAN12TOT18

University of Twente Student Theses
Lubitz, M. (2015) Lerarenkenmerken en de implementatie van het onderwijs
in digitale geletterdheid in het VO. Abstract: Dit onderzoek gaat over
factoren die samenhangen met de implementatie van onderwijs in digitale
geletterdheid. Hiervoor is eerst in de literatuur naar factoren die hier
mogelijk invloed op hebben gekeken.

UTWENTE

Data Detox - Je 8-daagse digitale detoxkuur
De website data-detox.nl is een initiatief van het Fries Bibliotheken
Netwerk. De Data Detox Kit is een initiatief van Tactical Technology en
Mozilla. Op data-detox.nl en de Data Detox Kit is een Creative Commons-
licentie van toepassing: CC BY-NC-SA 4.0

DATA-DETOX

IT'S UP TO YOU
In de film wordt de hoofdpersoon geconfronteerd met een aantal
pestsituaties. Door de jongeren zelf keuzes van de hoofdpersoon te laten
maken ervaren ze de gevolgen van hun acties en creëren ze hun eigen
persoonlijke verhaal. Hierdoor wordt in de discussie het onderwerp vanuit
verschillende kanten belicht en leren jongeren van elkaar wat hun rol als
individu en als klas is in cyberpesten.

ITSUPTOYOU

Home | Samenwerking Noord
Samenwerking Noord organiseert regelmatig IT-gerelateerde events. Voor
mensen die werken bij leden van Samenwerking Noord is de toegang altijd
gratis. We zien je dus graag verschijnen tijdens één of meer van onze
events. Offline of online. Samenwerking Noord verbindt medewerkers die in
Noord-Nederland professioneel werken met IT.

SAMENWERKING NOORD
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Herken jij echt/nep bericht? - Isdatechtzo.nl
Isdatechtzo.nl is ontwikkeld om bezoekers te informeren over de werking
van nepnieuws en hoe je kan herkennen of een bericht betrouwbaar is.

ISDATECHTZO?

- Doe je digiding!
Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid is de online lesomgeving
van Stichting Digisterker. Het lesmateriaal richt zich op vierdejaars vmbo-
leerlingen en op eerstejaars mbo-studenten. Het materiaal is gratis. Aan de
hand van zeven thema's maken jongeren kennis met digitale
overheidsdiensten.

DOE JE DIGIDING!

Het is oorlog maar niemand die het ziet maar niemand die het ziet
Een platgelegde Rotterdamse haven. Nederlandse spionnen die digitaal
toeslaan in Moskou. Artsen die ineens niet meer bij medische dossiers
kunnen. De moderne tijd biedt talloze voordelen: we werken sneller en zijn
altijd en overal bereikbaar. Maar er zijn ook nieuwe gevaren. Zes jaar doet
Huib Modderkolk nu onderzoek naar de schaduwkant van internet.

BOL

European Framework for the Digital Competence of Educators:
DigCompEdu - EU Science Hub - European Commission
10.2760/178382 (print),10.2760/159770 (online) - As the teaching
professions face rapidly changing demands, educators require an
increasingly broad and more sophisticated set of competences than
before. In particular the ubiquity of digital devices and the duty to help
students become digitally competent requires educators to develop their
own digital competence.

EU SCIENCE HUB - EUROPEAN COMMISSION

Digitale geletterdheid | Basis- en voortgezet onderwijs | Basicly
Basicly biedt jouw school alle handvatten om digitale geletterdheid een
vaste plek in je onderwijs te geven.

BASICLY

Learn today, build a brighter tomorrow.
CS is more important than ever. Let's build the future we want. #CSforGood

CODE.ORG

Smart Education:expertise in onderwijsinnovatie met ICT - HvA
Het onderzoeksprogramma Smart Education van de Faculteit Onderwijs en
Opvoeding richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis en
expertise over de effectieve inzet van de mogelijkheden van Kunstmatige
Intelligentie in het onderwijs. Kunstmatige intelligentie en andere
technologische ontwikkelingen zorgen voor allerlei nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te
verbeteren.

HVA

Computing at School
COMPUTINGATSCHOOL

Het gratis CodeSkillz e-book! Een bundel van twaalf lessen.
Leer jouw leerlingen alles over de meest besproken onderwerpen uit de
digitale samenleving. Geschikt voor kinderen van 10-14 jaar. Begrijpelijk dat
je als docent geen zin meer hebt om constant op zoek te gaan naar nieuw
lesmateriaal voor digitale geletterdheid.

CODESKILLZ

PLG Digitale Geletterdheid
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Leergemeenschap helpt leraren bij ontwikkeling van digitale
geletterdheid - Kennisnet
Hoe draagt een leergemeenschap bij aan de ict-bekwaamheid van de
leraar? Hoe ziet een leergemeenschap digitale geletterdheid er uit? En hoe
kunt u hier zelf mee aan de slag? Wat is er precies voor nodig? En wat
levert het op? Met dit artikel helpen we u graag op weg.

KENNISNET

Let's Talk Science CT Framework

Computational Thinking
Virtually every sphere of our work and life has come to be dominated by
digital technology. Young people have grown up never knowing a world
without computers and smart phones. Even though many youths are avid
consumers of technology, there is a growing concern that they are not
being prepared to become producers of technology.

LET'S TALK SCIENCE

Wat heb ik te bieden?

een enthousiaste informatica sectie
Op het PCC om CT te promoten maar dat gaat van alles betekenen

Ervaring met Informatiekunde in brugklassen, veel lesmateriaal
over programmeren, micro:bit etc

Testjaar met Micro:bits in het 1e jaar VO
Afgelopen jaar hebben we een periode aangeboden met micro:bits. Wat kun je met leerlingen
doen, projectjes van micro:bit te doen samen met leerlingen

Ervaring PLG Digitale Geletterdheid en integratie PO
https://www.kennisnet.nl/artikel/10192/leergemeenschap-helpt-leraren-bij-ontwikkeling-
van-digitale-geletterdheid/

Enthousiasme voor thematisch DG/CT onderwijs
Ik denk graag mee met PLGs in andere regio's. Ik ben heel benieuwd naar hoe andere
leerkrachten dit aanpakken

Profielvak D&P module "een multimediaal product maken" en de
keuzevakken digispel en robotica zijn zeer geschikt om met CT
en met de programmeertalen deze keuzevakken verder te
ontwikkelen of in je eigen leeromgeving te gebruiken
Frank Koekkoek 
Montessori Lyceum Oostpoort Amsterdam

Wat heb ik nodig?

Vakintegratie
Ik ben op zoek naar manieren/voorbeelden om CT binnen het onderwijs aan te bieden, zodat
niet informatica-docenten een duidelijker beeld krijgen hoe ze CT kunnen integreren binnen
hun vak. 
 
Thijs Goedegebure 
Openbaar Onderwijs Groningen

Sparring partners!
Zou dat de PLG kunnen zijn? Er is enthousiasme, dus dat moet lukken Harold

taalonderwijs
zou je grammatica onderwijs voor MVT ook kunnen integreren? Hoe kun je daar Unplugged
CT op los  laten? Harold

Collega's, tijd van directie, binnen eigen school ook

https://www.kennisnet.nl/artikel/10192/leergemeenschap-helpt-leraren-bij-ontwikkeling-van-digitale-geletterdheid/
https://letstalkscience.ca/educational-resources/backgrounders/computational-thinking
https://www.kennisnet.nl/artikel/10192/leergemeenschap-helpt-leraren-bij-ontwikkeling-van-digitale-geletterdheid/


Tijd voor ontwikkeling
De onderwijs-trein gaat gewoon door. Tijd voor ontwikkeling (taakuren). Opzetje voor een
businessplan richting schoolleiding.

Contact? Laat bericht en e-mail achter.

Graag geef ik me op voor de nieuwsbrief (als die er is :))
DIM@regiuscollege.nl 
Marjon Dijkman 
Zitten jullie wel bij bètapartners ook?

Interesse in PLG
r.post@berlagelyceum.eu 

Ik sta open voor contact en meedenken!

Ik doe mee :)
rutger.smit2@hva.nl

Ik wil wel contactpersoon zijn voor mijn school of voor de andere
scholen in mijn SG de MSA in Amsterdam.
f.koekkoek@msa.nl 

Tips en Ideeën:

Microcontrollers
Arduino kan misschien meer, maar is ook een stuk complexer. Mede door het gebrek aan
directe feedback van de Arduino. 

Microbit heeft minder mogelijkheden, maar is toegankelijker, vanwege die feedback.
Programmeren kan in blokken en later in Python.

Dank, heel interessant voor mij

Als je TinkerCad gebruikt kun je in een simulatieomgeving
werken met de arduino (ook microbit), daar allerlei electronica
componenten aanhangen (al dan via een breadboard). En dfan
programmeren in blokjes en tekst (dat laatste wordt ook
gegenereerd vanuit de blokjes) Werkt super (zeker in een
lockdown situatie).

Dat voorbeeld van Dorrith over het benaderen van een covid
database (iets waar python erg goed in is) kan natuurlijk binnen
veel meer vakgebieden gebruikt worden. Er valt vast van alles te
bedenken,

Vragen/opmerkingen:

Doel of middel
Is computational thinking (of zijn de speci�eke componenten eruit) in de eerste plaats een
middel om iets anders te bereiken (bijvoorbeeld problemen oplossen) of is het een doel op
zichzelf? Een antwoord kan ook zijn dat het onderscheid niet zinvol is, omdat het middel zo
wezenlijk is.

Moeten de leerlingen weten dat ze met de onderdelen uit de
computational thinking bezig zijn?

Hoe start je?
Waar begin je met CT aanbieden op school

mailto:DIM@regiuscollege.nl
mailto:r.post@berlagelyceum.eu
mailto:rutger.smit2@hva.nl
mailto:f.koekkoek@msa.nl


※※※※※※

Ben ook benieuwd in hoeverre dit de begripsvorming en
oplossend vermogen binnen een vak als natuurkunde bevordert

Overig


