Na de paasvakantie gaan onze scholen waarschijnlijk nog niet open,
speelplaatsen en klassen blijven leeg. We hebben de voorbije weken al het
mogelijke gedaan om onze leerlingen te bereiken via allerlei kanalen.
Nu staan we voor een volgende uitdaging: de preteaching. Als vertrekpunt
nemen we de omschrijving zoals bedoeld door de overheid.
Leerlingen nemen leerstof door ter voorbereiding van de heropstart later
dit schooljaar. Ze kunnen deze leerstof al inoefenen en feedback krijgen.
We kunnen ook opdrachten of ‘testen’ laten maken om te checken of
leerlingen de nieuwe leerstof begrepen hebben.
De effectieve evaluatie gebeurt echter pas als de lessen heropstarten,
omdat we alle leerlingen de kans willen geven om bij te benen. We
organiseren dan een oefening/test om in te schatten hoever de leerlingen
staan. Vervolgens kunnen we gericht ondersteuning aanbieden. Op die
manier valt geen enkele leerling uit de boot.
In het bubao hebben we afgesproken dat preateaching alleen bedoeld is
voor schoolverlaters type ba en en type 9 met een advies A- of B-stroom.
We zetten vooral in op de leergebieden taal en wiskunde.
Om jullie te helpen bij het afstandsleren ifv preteaching en om door de
bomen het bos te blijven zien, hier alvast een survivalkit.

En wat na de heropstart? Door de preteaching kunnen we
volop inzetten op differentiatie: verdiepingsoefeningen voor
de leerlingen die de nieuwe leerstof verworven hebben,
nieuwe instructie en oefenmomenten voor de leerlingen die
het nog moeilijk hebben met de nieuwe leerstof.

Lesgeven van thuis uit vraagt een andere aanpak. Bovendien zijn we dit
niet gewoon. Geef daarom jezelf en de leerlingen de tijd om hierin te
groeien en leg de lat niet te hoog.
Hoe dan ook zal er nog maar weinig tijd zijn dit schooljaar. Selecteer alle
minimumdoelen of curriculumdoelen die nog niet zijn aangebracht voor de
leerling of leerlingengroep. Selecteer hieruit doelen die haalbaar zijn voor
preteaching.
We stellen een maximum studiebelasting voor van 10 uur per week (of 2u
per dag) voor.
Beperk tot maximaal 1 opdracht per dag voor taal en wiskunde van max.
1u. Wissel dagelijks af of deel de opdracht op in ½ u taal en een ½
wiskunde per dag.
Voor andere leergebieden blijf je herhalingsleerstof geven. Je kiest 1
opdracht voor wereldoriëntatie (max. van totaal 100 min. per week).
Probeer af te wisselen binnen de domeinen.
Leerkrachten LBV, crea en muziek zorgen samen voor 1 opdracht per week
(met een max van 20 min. per dag of 100 min. per week). Spreek onderling
af om de opdrachten te verdelen.
Leerkrachten LO zorgen voor een dagelijks bewegingsmoment van 10 min.
Voorbeelden zijn te vinden op het POV uitwisselingsplatform.
Dit brengt rust in ons hoofd en in dat van de leerlingen. Schat de tijd die
nodig is om deze opdracht te maken zo correct mogelijk in. Volg hierbij de
afspraken van de school.
Ga ook soepel om met deadlines, niet elke thuissituatie is dezelfde.
Leerlingen die geen laptop/computer (ter beschikking) hebben, kunnen de
oplossingen bv. fotograferen en doorsturen via hun smartphone. Er kan
naar mogelijkheden worden gezocht om hen de opdrachten in papieren
vorm aan te leveren.
Preteaching is teamwork. Volg de gemaakte afspraken van de
school. Spreek af met collega’s en bekijk of voor de dag/week waarin je je
opdracht plant het maximum aantal opdrachten nog niet overschreden is.

Leergebied:

Onderwerp:

Klas:

Doelen:

De fiche is verstuurd op … en de opdracht wordt afgesloten op …

Startmoment - opwarmer.

Doel - wat zal je leren in deze les?

Voorbereiden - uitleg bij de opdracht: volg stapsgewijs hoe je de leerstof kan doornemen.

Uitvoeren -

voer de opdracht uit zoals gevraagd wordt in de uitleg.

Uitvoeren - doe mee aan het contactmoment: we bespreken een uitgewerkt voorbeeld en je krijgt een
antwoord op je vragen.

Hoe heb ik het gedaan? - de leerkracht laat weten hoe je de opdracht uitgevoerd hebt.

Veel succes!

Leergebied: taal
Klas:

Onderwerp: stellen: een dagboek
Doelen:
De lln knn een persoonlijke belevenis overbrengen.
De lln knn creativiteit bij het schrijven instellen.
de lln knn hun taalkeuze met oog op het doelpubliek aanpassen.
De lln knn gebruik maken van een digitaal schrijfplatform.

De fiche is verstuurd op maandag 20/04 en de opdracht wordt afgesloten op donderdag 23/04.

Startmoment - opwarmer.

Lees een fragment uit ‘Het leven van een loser’

Doel - wat zal je leren in deze les?
Iedereen zit thuis in deze rare tijden. Wat doe jij de hele dag om je niet te vervelen? Wat zou je graag willen doen?
Je mag gerust jouw fantasie gebruiken.
In deze les leer je om kort op te schrijven wat je dagelijks beleeft of zou willen beleven. Je maakt gebruik van een
computer om jouw tekst te schrijven.

Voorbereiden - uitleg bij de opdracht: volg stapsgewijs hoe je de leerstof kan doornemen.
1. Kies een programma op je PC of laptop waarmee je tekst kan schrijven (Word, Wordpad, Kladblok)
2. Maak een titel voor jouw dagboek aan.
"Je mag er gerust een prent bijzetten "
3. Maak een weekindeling (start bij maandag tot vrijdag)
4. Beantwoord volgende vraagjes
• Wat doe ik nu als ik thuis ben?
• Kan ik hiermee een leuk dagboek schrijven?
• Wat zou ik veel liever doen?

Uitvoeren -

voer de opdracht uit zoals gevraagd wordt in de uitleg.

Schrijf per dag kort wat je gedaan hebt (of zou willen gedaan hebben).
Probeer dit in korte leesbare zinnen te doen.
Je kan er ook een tekening bij maken.
Stuur de opdracht door aan jouw leerkracht op maandag (eerste dag) en op vrijdag (hele week).

Uitvoeren - doe mee aan het contactmoment: we bespreken een uitgewerkt voorbeeld en je krijgt een
antwoord op je vragen.
Op dinsdagvoormiddag krijg je van de leerkracht een verslag en tips op jouw eerste tekstje.
Je kan zelf ook vragen stellen.
Nadien kan je de opdracht verder afwerken.
Vrijdag dien je het dagboek voor de hele week in.

Hoe heb ik het gedaan? - de leerkracht laat weten hoe je de opdracht uitgevoerd hebt.
Je ontvangt een bericht van de leerkracht met een beoordeling over jouw dagboek.
Veel succes!

We worden overspoeld door digitale mogelijkheden. In deze veelheid van
tools, hebben we er enkele geselecteerd. Niet om deze naar voren te schuiven
als ‘de beste’, wel om op een eenvoudige manier op korte tijd aan de slag te
kunnen gaan. Klik hiervoor op de verschillende linken in de bollen.

Hoe maak ik
met
PowerPoint
een lesvideo?

Wat kan ik doen
met Quizlet als
oefentool en
toets/challenge?

Hoe maak ik een
filmpje / gratis
schermopname?
(Screencast)

Hoe maak ik
interactieve online /
digitale oefeningen
voor mijn
leerlingen?

Hoe kan ik met
Google Formulieren
een online
bevraging/quiz
maken?

