Mediamarkt
Scholengemeenschap
Basis

Of hoe 1 + 1 een veelvoud is van 2

ALS JE DE
NIEUWSGIERIGHEID
PRIKKELT, WIL JE
BLIJVEN LEREN
Onder dit motto kwam Marc, de
pedagogische IT’er van onze
scholengemeenschap, met het
idee van een mediamarkt op de
proppen. De kracht van deze
markt is dat er geen uitgeverijen
aan te pas komen om publiciteit
te maken of zaken te verkopen.
We mikken op gedreven
leerkrachten die geloven in wat
ze doen, dit kunnen kaderen
binnen het leerplan en dit willen
delen met de collega’s van de
scholengemeenschap. ‘If you
cannot do great things, do small
things in a great way’.

MEDIA IN FOCUS
In elke school werd een plan en een
leerlijn rond media uitgewerkt.
Een leerlijn is echter een dynamisch
gegeven en er duiken telkens weer
nieuwe uitdagingen op: de
digisprong roept bij velen
praktische en inhoudelijke
bedenkingen op en ook het
computationeel denken wordt nog
steeds stiefmoederlijk behandeld.
Toch zien we dat veel leerkrachten
grote en kleine inspanningen
leveren om een antwoord te bieden
op deze vragen. Hun enthousiasme
en expertise willen we laten
uitstralen naar directies en
leerkrachten van de hele
scholengemeenschap.

KENNIS DELEN

PROGRAMMA'S

RESULTAAT

HERHALING

25 mensen, waaronder ook
enkele studenten en een
docent van de
lerarenopleiding, waren
bereid om voor te stellen
wat voor hun kinderen, hun
leerlingen in hun klas
effectief werkt.

We kregen eenvoudige
programma’s (Canva, Sway,
iMovie, werken met QRcodes, Bookwidgets,
digitale prentenboeken,
Mentimeter, Padlets,…) en
tools rond computationeel
denken (Bee-Bot, Scratch,
Coderups, Dash and dot,
Lego we-do,…) te zien.

Het resultaat was een heuse
mediamarkt, waarbij
collega’s inspiratie
opdeden en nieuwsgierig
en warm gemaakt werden
om bepaalde toepassingen
ook met hun leerlingen uit
te proberen.

We zijn er zeker van dat
deze actie haar vruchten
afwerpt en dat onze
kinderen er wel bij varen.
Want daar is het ons steeds
om te doen: als het onze
leerlingen niet dient, dient
het tot niets! Voor herhaling
vatbaar dus!

