iPad Update
Symposium Editie

Symposium Onderwijs van Morgen
Tijdens het symposium op dinsdag 14 juni
lieten leraren die lesgeven aan de
iPadklassen aan hun collega’s (en een
groep van zo’n 40 externe
geïnteresseerden) zien wat ze allemaal
doen in de les op het gebied van
activerende didactiek. De middag werd op
humoristische wijze ingeleid en afgesloten
door dagvoorzitter Johan Cahuzak,
theatermaker en tevens oud-docent.
Keynote spreker was Danny Mekic,
technologie- en innovatie-expert, daarover
beneden meer.
Bezoekers en collega’s konden zich tijdens deze middag inschrijven voor de clusters
Bewegingsonderwijs, Creatief, Exact, Praktijk, Talen en Vakoverstijgend. Bij het
cluster Talen werd er gerouleerd waardoor elke 10 minuten een andere taal aan bod
kwam en men dus veel verschillende ideeën en ‘best practises’ te zien en horen kreeg.
Zo presenteerden de collega’s van Engels de digitale methode All Right en de app
Nearpod terwijl b.v. Nederlands de interactieve quiz Plickers demonstreerde. Bij
Creatief ging men aan de slag met een app waarmee je stop-motion filmpjes maakt,
bij Bewegingsonderwijs kwamen verschillende apps, instructiefilmpjes, Scrumming en
een door een collega gemaakt iBook
aan bod, Exact had een eigen iTunes U
cursus gemaakt en nog veel meer. In
de aula was een zogenaamde
‘playground’ ingericht waar
o.a.
demonstraties van Elements 4D, de
cardboard VR brillen (waar je je
telefoon in stopt) en de Sphero Ball te
zien waren. Al met al een middag
boordevol inspirerende lesideeën,
gebracht door enthousiaste docenten
die het onderwijs van morgen mede
zullen gaan vormgeven.

Keynote spreker: Danny Mekic
“Innovatie in de kinderschoenen”

Technologie- en innovatie-expert Danny Mekić (29) richtte op 15-jarige leeftijd zijn
eerste bedrijf op. Hij werd uitgeroepen tot meest succesvolle jonge ondernemer van
Nederland in 2009. Ook werkt hij als multidisciplinaire expert voor non-profit
organisaties, onderwijsinstellingen, overheden en commerciële organisaties.
Daarnaast is hij bekend van radio en televisie en een veelgevraagd spreker. Danny
ziet zichzelf als een "high school drop-out uit een probleemfamilie". Toch is hij
gekomen tot waar hij nu is zonder een middelbareschooldiploma.
Het onderwijs moet kinderen voorbereiden op de wereld van morgen, maar de vraag
is of het dat ook doet. "Wat wil je later
worden?" is een vraag die vaak aan
jonge kinderen gesteld wordt, terwijl dit
eigenlijk een hele complexe vraag is.
“Wat vind je leuk?” zou veel beter zijn.
Want wie wil er nou iets gaan doen wat
hij niet echt leuk vindt? Uit onderzoek is
gebleken dat Nederlandse leerlingen
relatief goed zijn in wiskunde maar dat ze
ook een motivatieprobleem hebben.
Nederlandse leerlingen zijn het minst
gemotiveerd voor school van alle
Europese landen. Hoe is dit mogelijk?
Leerlingen moeten soms al met 12,13
jaar keuzes maken die invloed hebben op hun toekomst. Daar komt nog eens bij dat
er in Nederland zo’n 1000 verschillende opleidingen zijn, dit zorgt voor “option
paralysis”, oftewel keuzeverlamming. Volgens Danny laten we kinderen op school
teveel dingen doen die ze niet leuk vinden of niet interesseert. Wat kunnen nieuwe
technologieën betekenen voor het onderwijs? We leven in een nieuw, digitaal tijdperk
maar veel systemen zijn nog steeds gebaseerd op oude denkbeelden en ideeën,
denk aan kranten, het omroepstelsel, de politiek maar ook het onderwijs. Er wordt
nog steeds teveel in hokjes gedacht. Waarom kan een leerling niet zelf zijn vakken
kiezen en examen doen op het hoogst mogelijke niveau?

Technologische ontwikkelingen nemen exponentieel toe. Danny neemt als voorbeeld
de boordcomputer van de Apollo 11 uit 1969. 45 Jaar later loopt iedereen met een
computer op zak die 1000x sneller is dan die boordcomputer destijds. We hebben
het over de iPhone. We moeten goed nadenken over wat we met deze technologie
willen. Techniek is er om ons te helpen, niet om ons te dicteren wat we moeten doen.
Denk aan een 3D printer, welke mogelijkheden
biedt dit apparaat over tien jaar? Daar moet nu al
over nagedacht worden. Technologie zonder
doel grijpt om zich heen, doet dan maar wat.
Nu al zijn programmeurs in staat om software te
schrijven of computergestuurde systemen te
bedenken die zelf oplossingen kunnen zoeken
voor problemen die op het moment van
ontwikkelen nog niet bekend zijn. Dat heet
‘recursive self-improvement’. Op dit moment zijn
er al computerchips waarvan het denkvermogen
gelijk is aan dat van een muis. Er komt een
moment dat er chips zijn die het denkvermogen

van de mens evenaren en uiteindelijk voorbijstreven. Daar moeten we onze kinderen
op voorbereiden, we moeten ze anders leren denken.
Terug naar het onderwijs: de samenleving wordt steeds complexer en daarom is het
belangrijk dat kinderen leren zelf keuzes te maken, dat moeten ze later ook. School is
nu een plaats waar kinderen leren waar ze niet goed in zijn, in plaats van andersom!
In een ideale wereld zouden jonge mensen volgens Danny eerst levenservaring
moeten opdoen alvorens ze aan een vervolgopleiding beginnen. Zo zouden ze van
16-26 jaar met ‘pensioen’ kunnen om vervolgens pas te gaan studeren. Andere
ideeën: ’s avonds lessen aanbieden in plaats van overdag, altijd open boek
tentamens, geen multiple choice toetsen meer, een cijfer geven voor opgedane
ervaring. Als je iets doet wat je echt leuk vindt kom je tot grootste ideeën en
prestaties. Want: One day your life will flash before your eyes, make sure it's worth
watching.

Bezoek Apple Store door de Ursula iCoaches
Op woensdag 8 juni vertrokken de iCoaches van Ursula met de trein naar
Amsterdam om een bezoek te brengen aan de Apple Store. In de Store gingen ze
natuurlijk kijken naar alle nieuwe gadgets van Apple maar er stond ook een
educatieve Workshop op het programma.
11:00 Aankomst Amsterdam Centraal
Bij de Apple Store werd een
educatieve workshop gevolgd
met als thema “storytelling”. Om
ervoor te zorgen dat
presentaties er nog beter en
professioneler uitzien leerden
de iCoaches hoe ze
verschillende apps door middel
van AppSmash konden
toepassen in hun eigen
presentaties.
Ook gingen ze aan de slag met
audio, video, iMovie en Do Ink
(GreenScreen). De uiteindelijke
resultaten van de cursus kregen
ze mee naar huis op een
superstoere USB armband van Apple. Een aantal iCoaches hebben aangegeven dat
zij de workshop het volgend schooljaar zelf willen gaan geven aan de leerlingen in de
iPadklas.

12:30 Apple Store
Op de foto: storytelling aan de hand
van het GreenScreen (Do Ink).
Leerlingen verzinnen in groepjes een
filmfragment en gaan hierin spelen.
Als eerste werd er gewerkt aan een
storyboard voordat de leerlingen
daadwerkelijk gingen filmen.
Uitgekozen filmfragmenten:
Jelle, Henk en Roel: Titanic
Liang, Kiki, Maud en Yulin: Hunger
Games
Sarai, Kelsey en Verena: Travelling
Lisa, Annelotte en Teun: Frozen

14:15 Rondneuzen in de Apple
Store en spelen met alle
devices zoals bijvoorbeeld de
iPadPro, de nieuwe MacBooks
en de iMacs.

Na het bezoek aan de Apple
Store zijn de
coaches Amsterdam nog in
geweest. Een supergeslaagde
en inspirerende dag bij de
Apple Store. iCoaches bedankt
voor jullie inzet dit schooljaar
en op naar 2016-2017!

Heeft u tips of ideeën over wat u
volgende keer graag in deze nieuwsbrief
wilt lezen stuur dan een mailtje naar
somumr06@soml.nl

