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Online-evalueren

TUSSENSTAND INVENTARISATIE
Vandaag waren er een hoop aanwezigen bij de dagafsluiting, en dat was erg zinvol!
Op het thema stond Online Evalueren. Een aantal medewerkers hebben toegelicht hoe
zij evalueren met hun leerlingen, en welke tools & applicaties zij daar voor inzetten. Ook
Peter Hulskemper van het Practoraat was aangesloten. Peter heeft ruim uitleg gegeven
over de onderzoeken die het Practoraat samen met House of Aviation opzet en hoe
deze inzicht kunnen geven in hoe wij onze onderwijspraktijk (digitaal) kunnen verbteren.
Dit willen zij doen door middel van ervaringen op te halen bij zowel docent als student
en dit een bepaalde termijn te meten. Het is leuk om te zien dat verschillende partijen
zich betrokken voelen bij het online lesgeven. Het gaat ons helpen om met z’n allen
hieruit lering te trekken, en continue te streven naar verbetering. Die verbeteringen
manifesteren zich op het moment overal. Het zou mooi zijn om die kleine manifestaties
tot een algehele kennisdeling te vormen. Dat is dan ook het thema van de dag afsuiting
& de nieuwsbrief van morgen!
Dagafsluiting

Elke dag houden de betrokkenen van Hulp op Asftand een
dagafsluiting van 16:00-17:00 uur. Er zal een uitnodiging naar alle
medewerkers worden gestuurd. Elke dag een ander onderwerp en je
kunt gerust tussendoor in- en uitstappen "
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Het thema voor morgen is Kennisdeling. Doe mee en deel de handige
tips van jou of je team met alle collega’s.

Inventarisatie Workshops

Boek hier uw online hulp

3 tips voor

Digitaal examineren?

Klik hier voor de FAQ

MICROSOFT FORMS
Als enkele
vraag in de
chat
Met de Microsoft Forms applicatie
kun je eenvoudig vragen stellen
aan jouw leerlingen. Dit kan door
een uitgebreid formulier te
maken , of door snel & simpel één
vraag in de chat van jouw onlineles in Teams te stellen. Zoek naar
het Forms icoontje.

EVALU.NL
Handig
overzicht
met tips
De wereld verplaatst zich naar
het web. Met Evalu.nl kunt u nu
ook online evalueren, zodat uw
cursisten op elk moment, overal
en vanaf elk apparaat uw
aanbod kunnen beoordelen, en
u altijd de laatste resultaten kunt
inzien.

MENTIMETER. COM

Roadmap

Snelle
evaluatie
van de les
Op www.mentimeter.com kun je
makkelijk een vraag stellen aan
een publiek zoals een klas, en zij
kunnen met hun laptop of
smartphone
de
vraag
benatwoorden.
Namens het team: Hulpopafstand_Airport_Amstelland.
Erik Meuwsen: e.meuwsen@rocva.nl
Ivo van Oosterhout: i.vanoosterhout@rocva.nl

