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Welkom op onze school: GO! Basisschool Irishof Kapellen

https://pixabay.com/nl/vectors/trap-stappen-omhoog-perspectief-1360905/


Welkom op onze school: GO! Basisschool Irishof Kapellen
2018: Interesse in media.

https://pixabay.com/nl/vectors/trap-stappen-omhoog-perspectief-1360905/


Welkom op onze school: GO! Basisschool Irishof Kapellen
2019: 1 namiddag klasvrij

https://pixabay.com/nl/vectors/trap-stappen-omhoog-perspectief-1360905/


Welkom op onze school: GO! Basisschool Irishof Kapellen

2020: Heel de dag vrij voor Media

https://pixabay.com/nl/vectors/trap-stappen-omhoog-perspectief-1360905/


Welkom op onze school: GO! Basisschool Irishof Kapellen

2021: Beleidsondersteuner + ICT + 
Zorgcoördinator + mentor + 
Aanvangbegeleider + … 

https://pixabay.com/nl/vectors/trap-stappen-omhoog-perspectief-1360905/


EVEN TERUGSPOELEN NAAR 2018...



Is mijn school 
klaar voor de 

digitale toekomst? 

STAP 1: Zoeken naar de mosterd!













2019

https://www.mediawijs.be/nl/kalender/mediacoach-onderwijs-2021-2022

https://www.mediawijs.be/nl/kalender/mediacoach-onderwijs-2021-2022


Infrastructuur en 
workshops in de klas.



32 iPads centraal beheerd via MDM manager en te reserveren via Smartschool.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:IPad_Air_2_Wikipedia.png


12 Beebots, 6 bluebots, 6 blanco matten, ongeveer 30 zelfgemaakte matten.



Dash en Dot met verschillende apps te programmeren/besturen.



5 dozen Bloxels + zelfgemaakte lessenreeks voor graad 1



Programmeren met Scratch en 
Codescool tijdens de middagpauze.



100% plezier voor de 
leerlingen!



Is mijn school 
klaar voor de 

digitale toekomst? 

STAP 2: Zoeken naar gelijkgezinden!



2020
Op schoolniveau: 

Werkgroep Media

Directie
Mediacoach
2 leerkrachten graad 3
1 leerkrachten graad 1
1 leerkracht K1
1 zorgleerkracht



2020

Op scholengroepniveau:

Pedagogische 
begeleidingsdienst 



Hier de slides van 
Sam: 

4 in balans model, 
Raamwerk digitale 

didactiek, beslisboom



Gepersonaliseerd Samen Leren
Wat?
maximaal rendement
•leervermogen
•leerwinst 
•leermotivatie
Doel?
•realiseren van het curriculum
•met alle lerenden
Wie?
•de lerende
•de leraar 
•het (school)beleid
•samenwerkingen



Digitale transformatie ondersteunt
Gepersonaliseerd Samen Leren 







Digitale didactiek
Wat?

Een raamwerk rekeninghoudend met:

•Gepersonaliseerd Samen Leren;

•de algemene principes van didactiek;

•TPACK;

•vertrekkend vanuit persona’s.

Voor wie?

Elk niveau



Gepersonaliseerd Samen Leren: digitale didactiek
randvoorwaarden

•Vaardigheden van mijn leerlingen?
•Levert het meerwaarde? Of vervanging (SAMR-model)?
•Betalend? Hebben we budget?
•Worden gegevens verwerkt? Voldoet het 
GDPR-regelgeving?
•…



Gepersonaliseerd Samen Leren: digitale didactiek
Beslisboom



Beslisboom

https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/dig
italisering/digitale-didactiek/beslissingsboom-digitale-didactiek

https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/digitalisering/digitale-didactiek/beslissingsboom-digitale-didactiek
https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/digitalisering/digitale-didactiek/beslissingsboom-digitale-didactiek


2020

Nog verder: 

Apestaartjarenonderzoek

Selfie

https://www.apestaartjaren.be

https://ec.europa.eu/education/schools-
go-digital_nl

https://www.apestaartjaren.be
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_nl
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_nl


Is mijn school 
klaar voor de 

digitale toekomst? 

STAP 3: Vormen van een visie, beleid en leerlijn



Visie en een leerlijn:



https://www.klascement.net/downloadbaar-lesm
ateriaal/88152/ictbeleidsplan-voor-de-ictcoo
rdinator-sjabloon/?previous

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/88152/ictbeleidsplan-voor-de-ictcoordinator-sjabloon/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/88152/ictbeleidsplan-voor-de-ictcoordinator-sjabloon/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/88152/ictbeleidsplan-voor-de-ictcoordinator-sjabloon/?previous


En dan kwam ...



Klasleerkrachten
- Afstandsonderwijs

- Digitaal lesgeven

- Hybride lesgeven

- ...





En dan kwam de ...



Digisprong
75 iPads op school

100 Chromebooks voor graad 3

Betere wifi op school



Digisprong
75 iPads op school

100 Chromebooks voor graad 3

Betere wifi op school

+ wat lukte, bleef behouden in de klas. 



2021

In de pijplijn

Gepersonaliseerd samen 
leren door zelfstandige 
werktijd. 



2021

In de pijplijn

Tpack 

TPACK zelfscan

Voorbeelden TPACK

https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/digital
isering/digitale-didactiek/tpack

https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/digitalisering/digitale-didactiek/tpack
https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/digitalisering/digitale-didactiek/tpack


De eindquote: ...



De eindquote: ...

Er kan een beetje media in elke les...



Nick Brackeva

GO! Basisschool Irishof Kapellen

meesternick@irishof.be

0456/38.03.31

Sam Panckoucke

Pedagogische Begeleidingsdienst GO! 

Afdeling innovatie. 

Sam.panckoucke@g-o.be

mailto:meesternick@irishof.be
mailto:Sam.panckoucke@g-o.Be

