
Niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie

Impactlab - "The Next Step"

Op woensdag 13 oktober staat de tweede editie van ons ImpactLab gepland. Na de eerste
succesvolle editie in 2019 zijn we blij en trots om wederom het interessantste onderwijs en ICT
event van de lage landen te organiseren. Dit wil je niet missen, dus blok deze middag in je
agenda, geef je snel op en neem die ene collega zeker mee!  

Enkele onderwerpen die tijdens dit Impactlab - The Next Step aan bod komen zijn:

Inspiratie, alleen de locatie is al de moeite waard
Laat het beste uit de Cloud voor jou werken
Omgaan met waardes in de digitale wereld
Word vaardiger met Microsoft 365 en Google workspace for Education
Digitaal leerlingportfolio
Onderzoekend leren met ICT
Elkaar ontmoeten / netwerken en nog veel meer!

Kosten bedragen slechts €49,- p.p. Zien we je 13-10? Je kan je alvast vrijblijvend opgeven via
deze link: klik hier (Let op! We hebben beperkt plek, dus geef je snel op)

https://mailchi.mp/b5010bd4485a/fijne-zomer-2021?e=[UNIQID]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUokPXKIzmwZjTWSFXzhdx44KXOxyZTJp3RfCLpWih4HPKSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUokPXKIzmwZjTWSFXzhdx44KXOxyZTJp3RfCLpWih4HPKSA/viewform


Google en DPIA = oké! 

Na een spannende periode waarin de PO raad en Kennisnet Google
onderzocht hebben of en hoe Google Workspace op een veilige
manier en conform de AVG regelgeving ingezet kan worden in het
onderwijs is de kogel door de kerk. Conclusie is dat Google in het
onderwijs uitstekend en veilig te gebruiken blijft.  

Als school zijnde zul je overigens wel een aantal zaken moeten
doen:

Er komt een nieuw contract t.b.v. de nieuwe
onderhandelingsresultaten
Als stichting zul je zelf nog een eigen beoordeling moeten
doen van de maatregelen
Veilige instellingen doorvoeren; zelf, met je netwerkpartner
en/of met ons. Wij helpen je hierbij graag.

Wij, en met ons ongetwijfeld velen in onderwijzend Nederland, zijn
blij met deze uitkomst! 
Besturen/scholen die een beroep willen doen op onze expertise
komen we uiteraard graag helpen.

Nieuw in de Schoolupdate Academie 



We hebben weer een aantal nieuwe trainingen in onze e-learning voor jullie klaar staan waar we
erg trots op zijn! Voor een greep uit ons aanbod bekijk zeker deze flyer!  

We vinden het geweldig dat we zoveel leraren dagelijks kunnen ondersteunen en helpen met het
leren en lesgeven met ICT. Even wat cijfers over het gebruik van onze E-academie tot nu toe: de
grens van 8000 accounts zijn we gepasseerd, 75+ modules worden dagelijks gebruikt. De topper
van het afgelopen half jaar was de module "Google Workspace - Verkennen" met als goede
tweede "Microsoft Teams - met leerlingen" op de voet gevolgd door "De spelschijf van Vijf".  

Afgelopen maand hebben we weer twee nieuwe modules kunnen toevoegen aan de onze E-
Academie:  
"Google tools integreren als een baas": Met deze module ervaar je de kracht van enkele
Google tools. Je leert hoe bepaalde tools naadloos met elkaar (live) in verbinding kunnen staan,
waardoor je geweldige ICT-rijke leerarrangementen kunt vormgeven. 

"YouTube Gebruiken in je onderwijs": Niet alleen voor vermaak, maar ook voor educatie,
instructie, informatie, wetenschap en andere relevante opdrachten wordt YouTube dagelijks
ingezet door duizenden leraren en leerlingen. In deze module laten we je zien hoe je YouTube
kan gebruiken voor jouw onderwijs! 

Begint het te kriebelen? Neem dan snel een kijkje in de E Learning Academie

Word een Google Certified Educator of Trainer!
Afgelopen schooljaar hebben we heel veel leraren mogen begeleiden naar het examen GCE level
1 en 2. Ook komend schooljaar bieden we dit met veel plezier aan. Wil jij gecertificeerd Google
educator worden of is dit echt iets voor je collega('s)? Of heb je reeds level 1 en wil je door voor
level 2? Het kan allemaal! Misschien is zelfs Google Trainer ook wel iets voor jou? Voor ieder wat
wils: Voor inschrijving en nadere informatie klik hier

https://www.schoolupdate.nl/wp-content/uploads/2021/03/Digitale-flyer-SCHOOLUPDATE-ACADEMIE-2.pdf
https://academy.schoolupdate.eu/nl/trainingen/google-tools-integreren-als-een-baas/
https://academy.schoolupdate.eu/nl/trainingen/youtube-gebruiken-in-jouw-onderwijs/
https://academy.schoolupdate.eu/nl/trainingen/
https://www.schoolupdate.nl/googlepd/
https://www.schoolupdate.nl/googlepd/


Extra geld voor ontwikkeling
en herstel Primair onderwijs
Nu de Coronapandemie langzaam maar zeker weer onder
controle lijkt te komen komt vanuit de overheid extra geld vrij
om leerlingen en leraren te helpen om leervertragingen in te
halen én het onderwijs te verbeteren. De interventies zijn
opgedeeld in doelgebieden met specifieke onderdelen,
waarvan Digitale technologie er één van is.  

Daaronder valt ook de scholing van leraren, schoolleiders
etc. in het domein "leren en lesgeven met ICT". Wij kunnen
daar op verschillende manieren bij helpen. Middels onze
fysieke scholingen, onze e-learning, onze projectbegeleiding
en interim-ICT schap en/of een mix. Aan de hand van een
plan van aanpak pakken we de deskundigheidsbevordering
graag samen op. #blijfjezelfprofessionaliseren 

Wizzkids komt naar Nederland
 
Aandacht voor digitale geletterdheid met leerlingen. 
Leren door te doen! Dat is in het kort het doel van de
Whizzkids wedstrijd. Na groot succes in Vlaanderen haalt
Schoolupdate de Whizzkids challenge naar Nederland. 

Samen met je klas leer je op speelse wijze zorgvuldig
omspringen met beschikbare media, veilig en verantwoord
media- en internetgebruik te stimuleren en werk je aan
digitale vaardigheden met je leerlingen en die van jezelf :) 
Na de zomervakantie meer informatie. Houd onze socials
in de gaten als je mee wilt doen!

FIJNE ZOMERVAKANTIE!
Zo dat was ons wel een schooljaar. Ondanks de beperkingen die de Corona pandemie ons
opgelegd heeft zijn we toch enorm veel, in de meeste gevallen online en via de E learning
academie, in contact geweest met I-coaches, directeuren, bestuurders, ICT-coördinatoren, maar
vooral veel leraren. We danken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat we hebben

https://www.nponderwijs.nl/interventies/digitale-technologie


ontvangen. Wensen iedereen een zonnige en rustgevende vakantie toe zodat we in het nieuwe
schooljaar weer samen kunnen vlammen!  
 

Wij kijken er naar uit om je "on- en offline" in het nieuwe
schooljaar weer te mogen ontmoeten!

Interim - ICT

Is er behoefte aan een tijdelijke oplossing door het

uitvallen of ontbreken van een ICT-

coördinator of iCoach? Of wellicht wilt u het ICT-team

(tijdelijk) met ervaring uitbreiden? Wij bieden graag een

van onze ICT- en onderwijsexperts aan.

Veerkrachtiger door ICT 

"ICT, alles gaat automatisch, maar niets vanzelf!" 

Fysiek contact, de interactiviteit en het actief en doelgericht mensen op weg kunnen helpen

zijn werkvormen die bij ons hoog in het vaandel staan. Met de E-academie als fundament van

de ICT professionalisering in combinatie met de fysieke workshops ondersteunen en

begeleiden we teams bij het "Leren en Lesgeven met ICT". 

Neem contact met ons op

mailto:info@schoolupdate.nl


Blijf jezelf professionaliseren 
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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Meld u dan hier af 

https://www.schoolupdate.nl/
https://twitter.com/School_update
https://www.facebook.com/schoolupdate.nl/
https://www.linkedin.com/company/37507926/
https://www.youtube.com/watch?v=KNiw6cInb3g&feature=emb_logo
https://schoolupdate.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=48ebecf7cc483fe578d74b3fa&id=b164b44c2f&e=[UNIQID]&c=3a293c48ff
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=48ebecf7cc483fe578d74b3fa&afl=1

