ONLINE

Namens het HulpopAfstand Team

LESGEVEN MET TEAMS
EDITIE 1 | APRIL 2020 | WEEK 4 LESGEVEN OP AFSTAND

Online-toetsen

APPLICATIES T.B.V. ONLINE TOETSEN
Vandaag hebben collega’s in de chatsessie de ervaringen die ze hebben met het gebruik van
applicaties t.b.v. online toetsen gedeeld. Het is gaaf om te horen dat vele collega’s hier al veel
kennis van hebben en de methodes al enige tijd inzetten.
Er zijn talloze applicaties te gebruiken zoals Moodle, Bookwidgets, Socrative, Aha Slides enz. De
keuze is reuze en elk applicatie kent zo zijn voors en tegens. Welke applicatie kun je waarvoor
inzetten? Enkele collega’s hebben aangegeven hun ervaring te willen delen. Dit wordt
waarschijnlijk middels verschillende workshops. Erik Meuwsen gaat deze activiteiten coördineren,
en hoopt een breed scala aan toepassingen te kunnen aanbieden. To be continued!
Maar hoe zit het met de bescherming van de persoonsgegeven? Ivo gaat met de functionaris
gegevensbescherming van het ROCvA/F hierover in conclaaf. Meer informatie hierover volgt.

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 😉
Het thema voor morgen gaat over verschillende applicaties die je kunt
inzetten om activerende werkvormen toe te passen. 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
Multiplechoice of
open vraag
Met de Microsoft Forms applicatie
kun je eenvoudig vragen stellen
aan jouw leerlingen. Dit kunnen
open vragen of multiple-choice
vragen zijn. Het multiple choice
gedeelte wordt automatisch
beoordeeld. Ideaal! Je kan ook
samen met collega’s ontwerpen.

BOOKWIDGET
Varierende
vragenopties
Met Bookwidget kun je makkelijk
en leuk vragen aan jouw
leerlingen stellen. Bookwidget
kenmerkt zich door de variatie
van vragen. Van Multiple choice,
open vragen tot sleepvragen en
afbeeldingen. Het is allemaal
mogelijk. Ziet er ook nog eens
mooi uit!

SOCRATIVE

Roadmap

Docent of
leerlinggestuurd
Met socrative kunnen docenten
toetsen maken (Multiple-Choice
& Open vragen) en deze digitaal
aanbieden. Het is mogelijk om
de toets klassikaal te doorlopen,
of op het tempo van de student.
Je
kan
ook
automatisch
feedback instellen.
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