it’s learning Gebruikersdag! Ben jij ELOwijs?

Na fase 1: het gebruiken van it’slearning willen
wij met u op weg naar fase ELO 2.0: het effectief
en innovatief inzetten van it’s learning.
Op deze praktische, informatieve en interactieve
middag delen wij tips met u en u hopelijk ook
met elkaar. Zo kunt u aan het eind van deze
middag ELOwijzer naar huis!
Het programma in hoofdlijnen:
12:00 ‐ 12:50 Registratie en uitgebreide lunch
12:50 – 13:45 Opening door it’s learning en keynote
Amber Walraven – Samen onderwijs ‘Googlificeren’ (meer over Amber klik hier)

14:00 – 14:45 Workshopronde 1
PO

VO

VO

BVE

MijnPortal PO

Mijn Portal VO en
Gmailintegratie

10 tips om it’s
learning effectief in
te zetten

CGO en it’s learning

MijnPortal PO kan
gebruikt kan worden
ingezet voor
communicatie,
samenwerking en
het delen van
materialen.

In deze sessie tonen
wij u hoe MijnPortal
gebruikt kan worden.
We gaan in op de
mentor‐ en
oudermodule en de
mogelijkheden voor
een klassenboek.

Docenten gaan vaak
enthousiast aan de
slag met it’s learning.
Toch blijkt de
overstap naar nieuwe
didactische
werkvormen niet
eenvoudige.

Een docent vertelt
hoe hij it’s learning
gebruikt ter
ondersteuning van
het
competentiegerichte
onderwijs.

Ook laten we zien
hoe it’s learning
geïntegreerd kan
worden met Gmail en
Google Apps.

In deze sessie geven
we het antwoord op
de vraag hoe u it’s
learning kan inzetten
als onderwijs 2.0
tool.

Daarnaast laten we
zien hoe de
ontwikkelingen van
de leerling gevolgd
kunnen worden.

15:00 – 15:45 Workshopronde 2

PO

VO

VO

BVE/VO

Best practises
basisscholen

Best practises VO
(ontwikkelen van
lesmateriaal)

Succesfactoren voor
een volledige
implementatie

Multimedia in de
ELO

Samen bedenk je
soms meer dan
alleen. Daarom
wordt er in deze
sessie volop
gelegenheid
geboden om
ervaringen uit te
wisselen. Enkele
scholen die werken
met it’s learning
laten zien wat zij
doen.

In deze sessie laat
het CSV Veenendaal
zien hoe zij it’s
learning gebruiken
als startpunt voor
hun onderwijs.
Leerlingen werken
(bijna) volledig vanuit
it’s learning.

In deze sessie zullen
we de praktische tips
geven om it’s
learning volledig en
succesvol te
implementeren.

U krijgt tips en
praktische ideeën
hoe u multimedia
mogelijkheden kunt
gebruiken. Denk aan
RSS, web 2.0, video‐
en geluidsopname en
de conferentie
mogelijkheden.
Er is internet: neem
je laptop mee en
breng de ideeën
direct in praktijk.

Korte Pauze

16:00 – 16:30 Discussieforum
Pittige stellingen over actuele onderwijs‐ en ICT thema’s met een expertpanel en deelname
vanuit het publiek via stemkastjes.

16:30 – 16:50 It’s learning ‐ wat komt er aan?
Een vooruitblik op de functionaliteiten en mogelijkheden die it’s learning gaat bieden op
termijn.

16:50 Afsluiting en borrel
Napraten met de collega’s van it’s learning, het expertpanel, onze partners en de andere
scholen die werken met it’s learning.

Praktische informatie


Waar?

De it’s learning gebruikersdag vindt plaats in het zalencomplex van de Jaarbeurs in Utrecht
op 5 minuten lopen van het Centraal Station.
 Wanneer en hoe laat?
De gebruikersmiddag zal plaatsvinden op 31 maart 2010. De inloop is om 12:00 en we
sluiten om 17:00 af met een borrel.


Voor wie is deze middag bedoeld?

Deze middag is bedoeld voor alle ict‐coördinatoren, projectleiders, docenten en
schoolleiding die it’s learning gebruiken of implementeren. Het programma is zowel
interessant voor startende als gevorderde docenten. U kunt gerust uw collega’s meenemen.


Wat zijn de kosten van deze middag?

Voor de gebruikersmiddag brengen we per persoon een bijdrage van € 80,= in rekening. Dit
is inclusief lunch en drankjes gedurende de dag.
 Welke partijen zijn er nog meer?
Op de gebruikersmiddag hebben we ook onze partners uitgenodigd:
Axendo (BrowseAloud)
Gcompany (Gmail en Google Apps)
De Wal ICT (integratie met leerlingenadministratie en SharePoint)
VSA (Inschrijfmodule en CUP web)
Tools4Ever (integratie met leerlingenadministratie)
Ephorus (plagiaatcontrole)

Dit is een middag die je niet kunt missen!
Meld je snel aan op
www.itslearning.nl/gebruikersdag

