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LESGEVEN MET TEAMS
EDITIE 1 | MAART 2020 | DAG 3 LESGEVEN OP AFSTAND
Deze week hebben we in vogelvlucht het onderwijs van traditioneel klassikaal
omgezet naar online lesomgevingen. Dit ging niet zonder val- of stoot, maar we
mogen onzelf best een schouderklopje geven. Leuk om te zien dat collega’s
elkaar helpen om er samen het beste van te maken.We mogen trots zijn op de
wendbaarheid van onze medewerkers, en daarmee de organisatie.

Ervaring van een collega: Maurice Bernaards (Team Aviation & Operations)
‘’Nadat afgelopen zondag het nieuws bekend werd dat de scholen tot minimaal 6 april
dicht zouden gaan, maar wel op afstand nog lessen moesten verzorgen, zijn we bij AO meteen aan
de slag gegaan. Het grote nadeel was, nog maar weinig collega’s hadden ervaring met Microsoft
Teams en een 3 daagse cursus (op Mauritius) zat er even niet in. Waar ik als operationeel persoon heel
erg vrolijk van werd, was dat we als collega’s de verantwoordelijkheid namen en met Teams aan de
slag zijn gegaan.
De opdracht: Zorg voor een leeromgeving waarbij instructies, opdrachten en projecten klaar
staan! En (oh ja..) het moet woensdag 18 maart draaien. Dat resulteerde in een omgeving waar wij
als docenten op gezette tijden, in een rooster gedeeld met studenten, zijn ingelogd, en studenten
kunnen dan vragen stellen over het vak. Daarnaast zijn er instructies (gesproken PowerPoint
presentaties of filmpjes) en opdrachten te vinden per vak op de Teamsite. Als docent kunnen we de
student volgen via Teams en de SLB neemt actie als de student niet online komt.
Na 5 dagen zijn wij wel toe aan weekend, maar als AO zijn we trots dat er iets moois staat.
Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar voor het college om eens een kijkje te nemen in onze omgeving.
Studenten geven positieve reacties en ook constructieve feedback. Op naar week 2 en verder
’’

Roadmap

Boek hier online hulp

3 tips voor
MS Teams
PLAN HULP IN VIA BOOKING
Vanaf maandag
persoonlijke hulp
te boeken
Vanaf maandag is het mogelijk
om online hulp in te boeken. Er
zijn meerdere online coaches
beschikbaar. Je kan makkelijk
een afspraak inplannen in de
agenda van de coach. Deze zal
dan via een Teams vergadering
uitleg bieden.

SAMENWERKEN IN TEAMS
Kleine
samenwerkingsgroepjes
Het is mogelijk om studenten in
kleine
groepjes
te
laten
samenwerken zonder hier een
echt ‘Team’ voor aan te maken.
Studenten kunnen een chat
openen met meerdere personen,
en vanuit de chat vergaderen en
documenten
delen.
Suoer
handig!

VIDEOFILMPJES MAKEN?
Welk programma
kunnen we
gebruiken?
Een hoop collega’s zijn aan de slag
gegaan met het maken van filmpjes
voor instructie of uitleg van een
bepaalde taak. Mocht je hier
interesse in hebben, dan vind je op
deze site een hoop tools. Heel leuk
om te doen, en enorm handig
omdat ze een tijdje actueel blijven.
Alle ICT ontwikkelingen worden vaak in kaart gebracht door middel van een ‘roadmap’. Op deze roadmap is te
zien waar we aan hebben gewerkt (blauw), en wat er nog op de planning staat (rood)
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