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EDITIE 3 | APRIL 2020 | WEEK 4 LESGEVEN OP AFSTAND
GEZONDE MIX VAN ONLINE LESACTIVITEITEN AANBIEDEN
Meestal worden de lessen op school gestart met het registreren van alle aanwezigen.
Je kijkt rond in de klas, noemt de namen op, maakt een praatje pot en vinkt de
aanwezigen in het systeem af. Deze interactie geeft de gelegenheid om contact te
maken en de sfeer te proeven, je “leest” de groep. De start van de online les verloopt
anders. Je kunt niet echt in de rondte kijken om de stemming te peilen. Je moet op
een andere manier contact maken met de groep om hen actief te laten deelnemen.
Bij de start van de chatsessie vanmiddag hebben we door toeval gebruik gemaakt
van een activerende start door iedereen met een hoed op in beeld te vragen. Je ziet
dan verschillende reacties, maar de meeste vinden het wel leuk om even gek te doen.
Daarna ben je als het ware geland, en kun je beginnen met de oorpronkelijke
bedoeling van de bijeenkomst.

Dagafsluiting

Elke dag houden de betrokkenen van Hulp op Afstand een dagafsluiting van
16:00-17:00 uur. Er zal een uitnodiging naar alle medewerkers worden gestuurd.
Elke dag wordt een ander onderwerp behandeld en je kunt gerust tussendoor
in- en uitstappen 😉
Het thema voor morgen staat in het teken van begeleiding geven op afstand
en wat je daarvoor kunt inzetten. Doe mee en deel handige tips van jou of je
team met alle collega’s.
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Lesgeven op afstand
WHEELDECIDE
Iedereen
eerlijk een
beurt
Met Wheeldecide kun je een rad
van fortuin laten spinnen die
random een student selecteert.
Zo kun je makkelijk een beurt
geven,
of
bepaalde
groepindelingen laten maken. Hij
werkt volledig willekeurig, en dus
volledig eerlijk ;)

PUBQUIZ
Kant-enklaar in
Lessonup
Wil je even de saaie online
werkzaamheden
doorbreken
met iets leuks? Probeer dan deze
PubQuiz die helemaal klaar staat
in LessonUp. Maak een account
en bied jouw leerlingen een leuke
tussenstop. Wellicht ook leuk om
met collega’s te doen.

RAAD HET GELUID
Simpel, en
toch
leerzaam
Laat je studenten een geluid
horen als jouw webcam uit staat,
en laat de studenten raden wat
het kan zijn. Vooral leuk om
vocabulaire te oefenen met
vreemde talen onderwijs, maar
ook leuk als ijsbreker /activator.
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