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 TypeWorld

- Spelenderwijs 

- Blind leren taypen

 DIGIT: Digitaale Geleterdheid

- ICT-basisvaardigheden, Informatevaardigheden

- Mediawijsheid, Computaatonal Thinking

 Fundamenta: Informatia

- Geheel vernieuwd

- Examenprogramma 2019

 



Afgelopen tjd in heta nieuws



Digitale geleterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informate en 
om actef te kunnen deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én aan de 
toekomstge maatschappij. Leerlingen zijn digitaal geleterd als ze overweg kunnen met en 
inzicht verkrijgen in ICT, digitale media en andere technologieën die hiervoor nodig zijn.

o Omgaan meta…

o Nadenken over…

o Creëren meta…

o Kennis van…

Intaroduite





o Toegang taota dataa

o Informate verzamelen

o Intaerpretaate

o Kritsih denken

o Relevante 

o Beoordelen

Dataa & Informate



Dataa & Informate



o Verbinden

o Globalisering

o Digitaale iommuniiate

o Digitaaal samenwerken

o Digitaale netawerken 

Communiieren en samenwerken



o Vanaf augustaus nieuwe lay-outa een leeromgeving 

o Aantarekkelijk en sluita aan op de belevingswereld van leerlingen

o Afwisselende werkvormen

o Nieuwe funitonalitaeitaen

o Siores en voortagang per hoofdstauk

o Vernieuwd voor zowel staudenta én doienta

o Preview

Leeromgeving DIGIT

https://digit.instruct-develop.nl/home/


o Eigen lesmataeriaal en opdraihtaen taoevoegen

o Nieuwsupdataes vanuita Instaruita

o Beriihtaen stauren naar leerlingen

o Heldere resultaataenoverziihtaen

o Opdraihtaen beoordelen die leerlingen hebben geüpload

o Instaelmogelijkheden voor o.a. iesuur en feedbaik

Doientaendashboard



o 13 november: Bijeenkomsta Digitaale Geleterdheid in heta Ariheon

o 4 deiember: Workshop Basiskennis ICT in Bodegraven

o 15 januari: Workshop Informatevaardigheden in Bodegraven

o 5 maarta: Workshop Mediawijsheid in Bodegraven

o 15 april: Inspiratedag voor Informatia en Digitaale Geleterdheid

o 21 april: Workshop Computaatonal Thinking en CT projeitaen in Bodegraven

Vol = Vol

Voor deelname aan deze nasiholingsworkshop brengen we € 35,- in rekening. 

Bij minder dan 10 deelnemers zal de workshop nieta doorgaan.

AGENDA WORKSHOPS EN BIJEENKOMSTEN



Bedankta voor je aanwezigheid!

VRAGEN?

Meer informate kun je vinden op: www.digitalegeleterdheid.nl

Graag taota ziens
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