/ ICT,
NIET MEER
WEG TE DENKEN
IN DEZE TIJD/

Op Helen Parkhurst hebben we al jaren ervaring met
eigen computers voor alle leerlingen. Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) is niet meer weg te
denken in deze tijd. Door de inzet van ICT maken we ons
daltononderwijs nog eigentijdser. Onze docenten hebben
hun onderwijs daarop afgestemd. In alle lokalen hebben
we een beamer, een smartboard of grote monitoren.
Leraren kunnen via de computer opdrachten geven,
bijsturen en beoordelen. Soms maken ze instructiefilmpjes voor thuis. Dit kan deels de klassikale uitleg op
school vervangen, waardoor er tijdens de les meer tijd
over blijft voor individuele begeleiding bij het ‘huiswerk’.

Leerlingen kunnen ook meer op maat bediend worden
doordat veel digitale lesmethodes de mogelijkheid bieden
om tussentijds te toetsen hoe het leerproces verloopt.
Verder speelt ICT niet alleen een belangrijke rol bij het
overdragen van kennis, maar ook bij het samen(werkend)
leren. Met ICT kunnen leerlingen goed informatie uitwisselen en in groepjes werken aan een project, verslag of
presentatie. Om te zorgen dat dit verantwoord gebeurt,
letten leraren op het computergebruik en krijgen alle
leerlingen in de eerste klas les over veilig omgaan met
social media.

‘Met ICT kun je goed
samenwerken met andere
leerlingen aan een project
of verslag.’

PROJECT ‘ICT IN DE WOLKEN’
Voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen bieden
wij het project ‘ICT in de wolken’ aan. Een door de
gemeente Almere ondersteund initiatief waar jonge
ICT-talenten, de ‘whizzkids’, zich kunnen ontplooien.
Samen met andere ‘whizzkids’ werken ze projecten uit.
In de voorbereiding en tijdens de projecten verdiepen
en verbreden de leerlingen zich in de ICT- wereld. Dit
gebeurt in samenwerking met ICT- bedrijven en vindt
deels buiten de deur plaats. Als gelijkgestemden kunnen
de leerlingen tot grote hoogte stijgen.

MET WELKE COMPUTER OF TABLET
GA JIJ WERKEN?
De afgelopen jaren is op Helen Parkhurst ervaring
opgedaan met de verschillende ‘devices’. Op dit moment
wordt vooral gewerkt met netbooks in combinatie met
het gratis Microsoft Office 365 pakket. Bij aanschaf van
een draagbare computer is het in ieder geval handig om
te weten dat we werken met computers die door
Windows worden ondersteund. Ouders/verzorgers
krijgen hierover nog meer informatie na de inschrijving.

Het project dat plaatsvindt op meerdere scholen is in
principe toegankelijk voor alle jaarlagen en richtingen,
maar met name bestemd voor bovenbouwleerlingen.
Twee begeleiders van het project bepalen of een leerling
mee mag doen op basis van een motivatiebrief van de
leerling. De projecten gelden als alternatief van de
reguliere les.
Bij uitzondering is er voor zeer talentvolle onderbouwleerlingen die tijd willen en kunnen missen, ook ruimte
in de projecten. Zij doen dat wel in hun eigen tijd, maar
het voordeel is dat deze leerlingen dan met anderen aan
opdrachten kunnen werken.
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