Flipping the classroom met Stream en Teams
TRADITIONEEL

Les geven

FLIPPED

Les geven

Huiswerk maken

Huiswerk maken

Flipping the classroom

Hoe?

Video opslaan en delen

In de ‘Omgedraaide klas’ wordt
de klassieke instructie
omgewisseld met het
individuele huiswerk. De
klassikale instructie wordt
online aangeboden en doet de
leerling/student thuis. Het
‘huiswerk’ wordt gezamenlijk in
de klas gemaakt. Hierdoor
wordt de lestijd efficiënter
gebruikt.

Bij Flipping the Classroom geef
je de klassikale instructie
online op afstand in de vorm
van een video/document/artikel
etc. Bekijk de kaarten ‘Les
opnemen met PowerPoint’ of
‘Les opnemen met Teams
vergadering’ om te kijken hoe
je filmpjes (MP4) met
instructies creëert.

Heb jij een video (MP4)
gemaakt waarin je bijvoorbeeld
uitleg geeft en wil je deze met
jouw leerlingen/studenten
delen? Bekijk dan de kaart
‘Stream als Videokanaal’
waarin we alles vertellen over
Microsoft Stream, het interne
videokanaal vergelijkbaar met
YouTube. We leggen uit hoe je
hier een opname plaatst en
deelt.

Bron: Kennisnet

Flipping the classroom met Stream en Teams
Presentaties. Maak gebruik van de digitale
middelen zoals PowerPoint om tijdens
plenaire sessies te gebruiken. Zorg voor
interactie en wissel regelmatig van medium
om de leerlingen en studenten betrokken te
houden.

Spelen. Maak het leren leuk, voeg
spelelementen toe aan jouw les. Bijvoorbeeld
een Quiz die je maakt in Forms.

GEZAMENLIJK

Branche applicaties. Maak
gebruik van verschillende
branche applicaties om
gezamenlijk te leren.

Presentaties,
applicaties
en andere
toepassingen

Podcasts. Deel of maak een
podcast zodat studenten
dit bijvoorbeeld onderweg
kunnen beluisteren.

Ergens
betekenis
aan geven

Vloggen. Deel jouw kennis en
ervaring. Deel jouw Vlog op Stream.

Betrokkenheid
door te doen!

Je ergens in
verdiepen

ZELFSTANDIG

Oefenen: Bied leerlingen een omgeving aan waar zij
kunnen leren en testen. Gebruik hiervoor Magister en
itslearning.

Creativiteit. Ontwikkel de
creativiteit bij jouw leerlingen.
Experimenteren. Laat jouw
leerlingen gezamenlijk
experimenteren, fouten maken
mag!
Videolessen en Kennisclips.
Bekijk de kaarten ‘Les
opnemen met PowerPoint’ en
‘Les opnemen met Teams
vergadering’
Verreikte content: deel artikelen en
websites. Gebuik Magister en
itslearning of evt OneNote Class.

Expert op afstand. Zorg dat je ook digitaal, binnen
afgesproken tijden, beschikbaar bent voor vragen.

