Inspiratiemiddag 9 mei
Delen is Leren
De iPad wordt bij elk vak, als niet door elke docent, op een ander manier ingezet. Waar
de een bruikbare apps voor zijn vakgebied heeft gevonden, heeft de ander meer aan de
grote hoeveelheid informatie die via internet te raadplegen is. Toch wijzen alle
spreekwoordelijke neuzen dezelfde kant op als het gaat om het richtpunt van ons
onderwijs met de iPad: aansluiten op de diverse leerbehoeften van de leerlingen en ze
middels activerende didactiek voorbereiden op het leven na Sint Ursula. Mooie kans dus
om met al onze iPaddocenten samen te komen en om onze eigen ideeënbox uit te
breiden met de pareltjes van anderen.
Op dinsdagmiddag 9 mei stond zodoende de inspiratiemiddag gepland. Voorafgaand aan
deze bijeenkomst zijn we gevraagd om allemaal een app, werkvorm of lesidee waar we
enthousiast over zijn kort te beschrijven in een Pagesbestand. Al deze ideeën zijn
samengebundeld tot een indrukwekkend inspiratieboek. Tijdens de inspiratiemiddag
hebben we in een vijftal speeddatesessies onze pareltjes uitgebreider aan elkaar
toegelicht. Ter afsluiting mochten we, geheel in digitale stijl, laten weten met welke
plannen we de volgende les binnenstappen.
‘Waarom een externe spreker uitnodigen, terwijl we samen al zoveel kennis hebben?’ en
‘Je hoeft zelf niet opnieuw het wiel uit te vinden’, zijn twee uitspraken van deze middag
die me zijn bijgebleven. Ze typeren de middag. Allemaal hebben we onze eigen visie op
hoe de iPad het beste gebruikt kan worden en allemaal zijn we op een grote
ontdekkingstocht waarin we leren wat de digitale wereld voor het onderwijs te bieden
heeft. Als ik voor mezelf spreek, deel ik veel te weinig mijn ervaringen met collega’s, met
name buiten de sectie. En dat terwijl de app over mindmappen, die aan het begin van de
middag werd gepresenteerd, zo veel collega’s aansprak.
Ik hoop dat we van tijd tot tijd dit soort momenten organiseren om met elkaar te
sparren over al onze ontdekkingen. Een vervolg van de inspiratiemiddag spreekt mij
zeker aan, maar ik zal zelf ook nog eens door het inspiratieboek swipen en bijvoorbeeld
samen met mijn collega economie lunchen om ondertussen ideeën over een eigen
docentenwebsite en een klasseneditie van Wie is de mol met elkaar te delen.

