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Dinsdag 14 juni vond op de locatie Horn het Symposium 'Onderwijs
van Morgen' plaats. Voor de Ursula-collega's en belangstellenden van
elders lieten de iPaddocenten van het eerste en tweede uur zien op
welke wijze zij hun onderwijs verrijken m.b.v. moderne techniek. De
workshops werden voorafgegaan door een keynote van Danny Mekic
die ons meenam in zijn visie op samenleving, techniek en leren.
De middag werd ingeleid en begeleid door cabaretier en oud-onderwijsman
Johan Cahuzak die op humoristische wijze alle neuzen dezelfde kant op
zette en uitnodigde tot reflectie.
Danny Mekic schetste in zijn betoog het belang van technische
ontwikkelingen in onze overbevolkte wereld en nam zijn gehoor mee van de
vraag 'wat wil je later worden?' naar de vraag 'wat vind je leuk?', als
uitgangspunt om leren te triggeren. En welke technologie dient ons bij dit
leren? Hij pleitte voor een verregaande vorm van flexibilisering van het
onderwijs, waarbij je ook bijvoorbeeld oude vormen van toetsing durft
loslaten. En wat je ook kiest, houd onderstaande altijd in gedachten:

In twee uitgebreide wordkshoprondes konden de deelnemers aan de
conferentie kennismaken met de toepassingen van iPadwerkvormen in het
onderwijs op Ursula. Die hebben inmiddels een flinke vlucht genomen en
hebben hun waarde bewezen bij alle vakken, van talen tot verzorging, van
LO tot exacte vakken.
De betrokken iPaddocenten vertelden over hun ervaringen en lieten
iedereen proeven aan enkele van de toepassingen. Zo werden er
bewegingsanalyses uitgevoerd bij de LO-workshop, stop-motionfilmpjes
gemaakt bij de kunstvakken en instructiefilmpjes gemaakt bij techniek. Zo
reikte deze middag beslist verder dan alleen het luisteren naar een verhaal
maar kon de techniek zelf worden uitgeprobeerd.
Vooraf en na afloop konden de deelnemers een kijkje nemen bij de
Playground waar enkele leuke speelse toepassingen met de iPad door
leerlingen werden gedemonstreerd. Zie de laatste foto hiernaast en ook de
vlog die twee deelnemers van een andere school op facebook postten.

Johan Cahuzak sloot deze geslaagde middag op stijlvolle wijze af met een
cabareteske toespraak van een oudgediende in het onderwijs en een
poëtische reflectie op het werk in deze prachtige tak van sport.

