Verder met TEAMS, inzetten bij organisatie van je les
(ONLINE)
Zorg en Welzijn
Korte inspiratiesessies om uw online les steeds meer op een live les te laten lijken
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

STUDIEBELASTINGSUREN
Contacturen
Voorbereiding en
huiswerk

3
3

TOTAAL

6

Inhoud

Nadat u TEAMS heeft ingericht (zie Starten met TEAMS) kunt u TEAMS gebruiken bij het administreren
van het onderwijs. Houd de klas bij elkaar en richt TEAMS zo in dat u het overzicht per klas behoudt, de
leerlingen actief laat meedoen, een variatie aan werkvormen geïntegreerd aanbiedt en virtueel zo aan
de slag gaat dat het op een live les begint te lijken.

Na afloop kunt u:

Opdrachten geven, beoordelen en voorzien van feedback.
In Post gebruikmaken van hyperlinks naar eigen materiaal.
Het gekoppelde Klasnotitieblok indelen en iedere leerling in zijn eigen sectie laten werken.
Andere apps koppelen aan uw klas, bijvoorbeeld FORMS (waarmee u kleine toetsen kunt maken).
Samenwerken in groepjes organiseren.

Voorkennis:

Ervaring met de basis van TEAMS voor het onderwijs

Werkvorm:

uitwisseling

Scholingsveld:

didactisch

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Moniek Raadt, Passie voor onderwijs en ICT

Soort aanbieder:

bedrijf

Contactpersoon:

Moniek Raadt

E-mailadres:

moniekswerk@gmail.com

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

25 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Nee

Opmerkingen:
Deze scholing bestaande uit 3 online sessies van 1 uur wordt alleen in company aangeboden.
Per scholing doen minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers per school mee. Hierdoor werkt
iedereen vanuit dezelfde configuratie en kunnen docenten bij elkaar te rade gaan en elkaar
stimuleren. Een instellingsaccount voor de trainer is noodzakelijk.
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 150,- in totaal. Interesse? Neem contact op met
de kwartiermaker Wilma Roijackers (mail@wilmaroijackers.nl).

