NIEUWSBRIEF SLIM MEDEWERKERS OVER IPON
Heb je je al gratis geregistreerd voor de IPON? De IPON vindt woensdag 5 en donderdag 6 februari
plaats in de Jaarbeurs Utrecht en is dé onderwijsbeurs voor iedereen die met ICT in het onderwijs
werkt. Als partner van IPON zijn wij aanwezig met een stand (D090) én een theater waar onze
collega’s inspirerende presentaties geven. Wij vinden het erg leuk om je persoonlijk te ontmoeten,
van je te horen wat er bij jou op school speelt, jouw eventuele vragen te beantwoorden én je uit de
dagen om mee te doen aan onze kennisquiz. Die quiz spelen we meerdere keren per dag en er valt
veel moois te winnen. Kom dus vooral langs op stand D090.
MEER LEZEN > https://slimindeklas.nl/ipon/
REGISTRATIE IPON > www.ipon.nl
Workshops op onze stand
Beide beursdagen, zowel 's ochtends als 's middags, geven we op onze stand verschillende
workshops. Hier hoef je je niet voor in te schrijven; je kunt gewoon aanschuiven.
•
•
•
•
•
•

Effectiviteit in de klas met Office 365 – door Ilonka van der Knaap
Een aanpak voor het vergroten van digitale vaardigheden - door Tom Vogels
Lerarentekort? IT als driver voor toekomstbestendig onderwijs – door Petra van der Spek
Alles over Adobe, met demo’s over Spark, Rush, XD, Dimensions, Character animate en Acrobat
(pdf documenten) door Hilde Maassen
Microsoft, alle ins en outs over Teams en OneNote (app, mobiel) – door Ilonka van der Knaap
Leren & Certificeren met Gmetrix, we laten je o.a. Microsoft Office oefenexamens zien –
door Tom Vogels en Ilonka van der Knaap.

Wat kun je in ons theater verwachten?
In ons ‘Theater voor onderwijsvernieuwing!’ pal naast onze stand, vinden zowel 5 als 6 februari
diverse presentaties plaats. We bevelen aan dat je je inschrijft via IPON om de presentaties bij te
wonen. Spontaan langslopen kan, maar de plekken zijn beperkt!
Effectiviteit in de klas met Office 365 door Ilonka van der Knaap, SLBdiensten/Slim in de Klas
Lesmateriaal interactief digitaal beschikbaar maken. Eenvoudig
toetsen en opdrachten maken en deze toewijzen. Op
verschillende manieren feedback geven op de aantekeningen en
gemaakte opdrachten, waarbij je goed kan inschatten of het
individueel of klassikaal behandeld moet worden. Leerlingen met
een uitdaging op de lees- en schrijfvaardigheid ondersteunen. De
mogelijkheden binnen Office 365 om de effectiviteit in de klas te
verhogen zijn legio. En niet alleen in de klas. Ook in de
samenwerking met collega’s. Tijdens deze workshop laten we je
vanuit het perspectief van de docent zien wat er allemaal
mogelijk is.
Woensdag 5 februari om 12.15 – 12.45 uur
Donderdag 6 februari om 14.55 – 15.25 uur
Een aanpak voor het vergroten van digitale vaardigheden door Tom Vogels, Slim in de Klas

De noodzaak van het hebben van digitale vaardigheden staat
buiten kijf. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw docenten en
leerlingen ook deze vaardigheden krijgen en verbeteren? Ilonka
en Tom vertellen hoe zij dit aanpakken. Ze leggen daarbij de
focus op Microsoft-applicaties als bijvoorbeeld Word, Excel,
PowerPoint en Outlook. Verder worden ook diverse applicaties
van Adobe toegelicht: Photoshop, Illustrator en Premiere Pro.
Van de eerste basisvaardigheden tot en met – indien gewenst –
het behalen van internationaal erkende certificaten als onderdeel
van het curriculum.
Woensdag 5 februari van 14.10 – 14.40 uur
Donderdag 6 februari van 11.30 – 12.00 uur
Lerarentekort? IT als driver voor toekomstbestendig onderwijs door Petra van der Spek, IT-Workz
Hoe kan Office365 het onderwijs toekomstbestendig maken en
hoe kan IT helpen om het nijpende lerarentekort terug te
dringen? In deze sessie nemen we je mee in de mogelijkheden
die IT-Workz ziet om tijd terug te winnen voor de leerkracht
door de inzet van IT.
Woensdag 5 februari van 11.30 – 12.00 uur
Donderdag 6 februari van 15.40 – 16.10 uur

Schrijf u in
Om de IPON te bezoeken moet iedereen zich registeren via de IPON website. Tijdens je registratie
kun je je inschrijven voor onze theatersessies (in het bruine theater). Je ontvangt jouw
toegangsbewijs via de e-mail.
Wij zien je graag op 5 of 6 februari op de IPON!

