Opdracht 1: ‘Maandag’ filmpjes (en Twitter)
Inleiding
Met deze opdracht maak je nader kennis met sociale mediatoepassingen en Twitter.

Opdracht
A.
Ga naar de site waar filmpjes staan over allerlei internet-toepassingen voor het onderwijs. Deze
heet: ‘Maandag, een snelle les in social media tools’
http://vimeo.com/channels/maandag/page:1
Bekijk de pagina’s, er zijn 17 filmpjes waarin mbo docent Jorick Scheerens uitleg geeft. (Ga ze
niet allemaal bekijken) Misschien kom je tools tegen waar je wel eens van gehoord hebt, of waar
je nieuwsgierig naar bent. Ken je de tool niet, dan kun je even googlen om een globaal idee te
krijgen.

•
•
•

Kies 2 filmpjes om te bekijken en let daarbij op de volgende vragen:
Wat is het?
Wat kun jij ermee voor jouw vak?
In welke van de 5 rollen van de docent is ie vooral toepasbaar?

B. Dit is een keuze-opdracht!
De komende dagen ga je Twitter actief gebruiken. Dat kan via je laptop en/of via je tablet of
smartphone. Houd als richtlijn dat je gedurende je werkdagen iedere dag actief met Twitter aan
de slag gaat. Concreet:
Je volgt mensen die voor jou als professional interessant zijn;
Je twittert berichten die voor anderen interessant zijn en/of die voor jou een moment van
reflectie zijn;
Je twittert interessante links op het gebied van sociale media (FF googlen) en je vakgebied;
Je neemt de tweets van de mensen die je volgt door en retweet de interessante tweets (je
kunt een tweet ook mailen naar een collega die niet op twitter zit);
Je stuurt een persoonlijk reactie naar iemand.
Tips om te volgen:
@SocialMediaWijs
@kennisnet
@ineke_VOA
@ashwinbrouwer
….

@leraar24
@JorickScheerens
@Hvan Schie
@wilfredrubens
….

Leuke link:
http://www.edudemic.com/how-twitter-made-me-a-better-teacher/

Wat heb je nodig?
Laptop
Tablet/ smartphone (eventueel)
Informatie over twitter: http://www.twitterinfo.nl/
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Criteria
A: 2 Maandag-filmpjes over internet-tools bekeken en nagedacht over inzetbaarheid. Kort
verslag hiervan maken.
B: Groei aantal volgers/ gevolgden
X aantal tweets
Reflectie aangeleverd

Wat werk je uit ter reflectie?
Je beantwoordt in Word de volgende vragen (maximaal 1 A4).
A. Maandag-filmpjes:
1. Welke 2 toepassingen van de ‘maandag’-filmpjes heb je bekeken? Wat is het?
2. Wat kun je ermee voor jouw vak?
B. Twitter (optie)
3. Aantal volgers:
4. Aantal volgend:
5. Ben je interessante tweets tegengekomen? Waar gingen die over? Voorbeelden!
6. Had jij ook wat te bieden op twitter? Over welke thema’s wil je twitteren?
7. Wat is voor jou de meerwaarde van twitter (denk aan reflectie, leren, netwerken,
communicatie met leerlingen, als leermiddel voor leerlingen)?
Het kan zo zijn dat je nog wat langer moet twitteren om je weg erin te vinden.
Andere interessante netwerken voor leren met social media zijn:
https://eduapp.nl/
https://nl-nl.facebook.com/socialmediainhetmbo
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=het+nieuwe+beroepsonderwijs
Mail je reactie uiterlijk 3 werkdagen voor de volgende bijeenkomst naar ineke@veerkampoa.nl.
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