Leren met Oefenweb
Nascholing in 2 workshopmiddagen voor leerkrachten FO/VO

Aanleiding:

Gebruik maken van extra oefenstof voor rekenen, taal en Engels naast de
methode? De Stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal is met Oefenweb
tot overeenkomst gekomen om de oefenprogramma’s Rekentuin, Taalzee
en Words&Birds de komende drie jaren gratis beschikbaar te maken voor
het gehele onderwijs op Curaçao. Een geweldige kans voor docenten en
leerlingen van het PO en VO. Maak om te beginnen je gratis
onlineaccount hier aan:
https://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/Oefenweb/
Het is handig om aan de training te beginnen met een werkende inlog ivm
accreditatie kan het vrijgeven van een nieuw account tijd nemen dus zorg
dat je dit op tijd hebt aangevraagd!
Hulp bij het aanvragen? Center for Digital Learning van de UoC organiseert
een sessie van 1uur om te assisteren bij het activeren van het gratis accounts voor
Oefenweb 9, 11 en 12 maart 2020 van 15:00-16:00u (computer lokaal
ITA/NETW UoC) Of 9, 11 en 12 maart 2020 van 16:00-17:00u (computer lokaal
ITA/NETW UoC) Aanmelden voor een van de middagen kan via
https://forms.gle/Yd7s2F7yzG4LUNhg6

De nascholing:

Oefenweb is ontwikkeld door een team van wetenschappers aan de Universiteit
van Amsterdam (UvA). Zodra een leerling een opgave maakt, meet het systeem
opnieuw de vaardigheid van de leerling. De volgende opgave wordt hierop
gekozen. Dit heeft als resultaat dat elk kind automatisch opgaven op het juiste
niveau krijgt. Om dit tot een succes te maken, zal je als leerkracht/docent wel
moeten leren werken met Oefenweb. Daarom een korte nascholing van 2
middagen.
Oefenweb is voor leerlingen van 4 t/m 16 jaar. Tijdens deze nascholing, die 2
middagen in beslag neemt, leert u als leerkracht/docent Oefenweb in te zetten
in de klas en hoe u de vorderingen van uw leerlingen kunt volgen.

Data:

Voor wie?

Waar?
Creditpoints

• Maandag 20 april en maandag 25 mei van 14:30 u tot 17:00 uur
of
• Woensdag 22 april en woensdag 27 mei van 14:30 u tot 17:00 uur
of
• Vrijdag 24 april en vrijdag 29 mei van 14:30 u tot 17:00 uur
Maximaal 20 leerkrachten per middag. De leerkrachten geven zich op voor de
maandag, woensdag of vrijdag. Ze volgen dan op bovengenoemde middagen 2
workshops.
Medialab Curaçao in de Nationale Bibliotheek in Willemstad
5 creditpoints bij 100% aanwezigheid

Op deze site: https://www.oefenweb.nl is meer informatie te vinden.
Contactpersoon: Yvonne Willemsen yvonnewillemsen@outlook.com.
Opgeven bij Bureau Nascholing:
Sharine.m.martina@gmail.com s.panjab@bureaunascholing.cw
Als je school niet is aangesloten bij Bureau Nascholing meld je aan via
yvonnewillemsen@outlook.com

