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1 Beschrijving inspiratiesessies. 
 

1.1 Samenhang tussen Gmail, agenda, meet en taken. 
 

Samenhang tussen GMail, agenda, meet en taken 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

1 Inge Dirckx (Lkr/ICT-ambassadeur De Regenboog, 
Sanne Rooskens (Lkr/ICT-ambassadeur De Schans) 

Doelgroep Iedereen die met Gmail, agenda, meet, taken werkt of wil werken. 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, voornamelijk voor jezelf om efficiënter te werken. 

Extra info Neem aub een Chromebook mee. Max 20 deelnemers. 

Beschrijving Tijdens de workshop krijg je handige tips en voorbeelden over hoe je 
met Gmail, agenda, meet en taken aan de slag kunt. Na de tips en 
voorbeelden ga je zelf aan de slag met deze onderwerpen door middel 
van een checklist en/of opdrachtkaarten. 

Specifiek Het gaat om de basis van de volgende onderdelen: 
Gmail: 

- Het uiterlijk van je Gmail postvak personaliseren 
- Mail laten ordenen in bericht categoriën 
- Berichten met ster 
- Gebruik maken van standaard antwoorden 
- Jouw postvak ordenen aan de hand van Labels 
- Gmail doorzoeken op basis van verschillende criteria 
- Gmail instellingen zoals handtekening en automatisch 

antwoord 
 
Agenda: 

- Een extra agenda maken 
- Een afspraak plannen in een agenda 
- Een agenda delen 
- Aangepaste herinneringsmeldingen instellen voor 

gebeurtenissen 
- Een gedeeld Google-account toevoegen aan een afspraak 
- Agenda gebruiken om beschikbaarheid te controleren en 

vergaderingen plannen 
- Anderen uitnodigen voor een afspraak 
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Google-taken: 
- Lijsten maken in Google-taken 
- Google-taken integreren met Google agenda 
- Google-taken maken vanuit een Gmail bericht 
- Voeg de vervaldatum en notities toe aan Google-taken 

 

1.2 Drive voor beginners. 
 

Drive voor beginners 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

2 Nina vd Boogaard , Cindy Postmes (Leerkrachten Titus 
Brandsma)  

Doelgroep Teamleden die moeite hebben om hun weg te vinden binnen Google 
Drive 

Benodigd niveau Geen 

Toepasbaarheid Direct toepasbaar in de praktijk. 
Voornamelijk voor jezelf en eventueel het overbrengen van de basis 
aan de kinderen. 

Extra info Max. 20 deelnemers. Breng een chromebook mee. 

Beschrijving Google Drive is handig voor het opslaan en ordenen van bestanden.  
Binnen deze workshop stomen we je klaar om direct aan de slag te 
kunnen met Google Drive. 
De workshop is vooral gericht op teamleden die moeilijkheden 
ondervinden in het dagelijks gebruik van Google Drive. 
 

Specifiek - Je krijgt praktijkvoorbeelden te zien zoals we die gebruiken op Titus 
Brandsma 
- Het ordenen van jouw eigen Google Drive 
- Er zal ook een koppeling gemaakt worden met Google Documenten  

 
 

1.3 Maken van toetsen via Google Forms (1). 
 

Maken van toetsen via Google Forms (1) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 
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14.00-15.00 
15.30-16.30 

3 Leonie Chmielowski (Lkr/ICT-ambassadeur Mikado) - 
Franka van Seggelen (Lkr De Regenboog) 

Doelgroep Leerkrachten groepen 4 t/m 8, evt teamleiders 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten. Ook te gebruiken in 
MT/team. 

Extra info Max 20 deelnemers. Neem een chromebook mee. 

Beschrijving Met Google Forms kun je niet alleen enquêtes maken, maar is het ook 
mogelijk volledige toetsen op te stellen. Deze toetsen kun je 
vervolgens direct in de Google Classroom plaatsen. Het maken van 
Forms gaat zeer gemakkelijk, zeker wanneer je ook gebruik wilt 
maken van afbeeldingen of andere media binnen jouw toets. 
Na de toets kost het nakijken je bijna geen werk meer, want ook het 
puntentotaal wordt voor je berekend.  

Specifiek -Je krijgt praktijkvoorbeelden te zien zoals we die gebruiken op 
Mikado. 
-De presentatie is beschikbaar met daarin ook (links naar) naslag en 
instructie. 

 
 
 

1.4 Maken van toetsen via Google Forms (2). 
 

Maken van toetsen via Google Forms (2) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

4 Loes Schoonenberg (Teamleider/ICT-ambassadeur De 
Schalm) 

Doelgroep Leerkrachten groepen 4 t/m 8, evt teamleiders 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten. Ook te gebruiken in 
MT/team. 

Extra info Max 20 deelnemers. Neem een Chromebook mee. 

Beschrijving Met Google Forms kun je niet alleen enquêtes maken, maar is het ook 
mogelijk volledige toetsen op te stellen. Deze toetsen kun je 
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vervolgens direct in de Google Classroom plaatsen. Het maken van 
Forms gaat zeer gemakkelijk, zeker wanneer je ook gebruik wilt 
maken van afbeeldingen of andere media binnen jouw toets. 
Na de toets kost het nakijken je bijna geen werk meer, want ook het 
puntentotaal wordt voor je berekend.  

Specifiek -Je krijgt praktijkvoorbeelden te zien zoals we die gebruiken op de 
Mikado. 
-De presentatie is beschikbaar met daarin ook (links naar) naslag en 
instructie. 

 

1.5 Google Forms (inventariseren en analyseren), enquêtes. 
 

Google Forms (inventariseren en analyseren), enquêtes 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

5 Ton Pouls, stafmedewerker ICT Kerobei 

Doelgroep Allen. 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct. 

Extra info Max. 20 deelnemers. 

Beschrijving Google Forms is een eenvoudig te gebruiken applicatie, geschikt voor 
alle schoolmedewerkers om binnen het team en met ouders* in te 
zetten. Je kunt er mee inventariseren, ordenen en analyseren. 
Je kunt enquêtes/vragenlijsten maken, vormgeven en afnemen. Er zijn 
talloze vraagtypen en opmaakmogelijkheden beschikbaar. 
Voorbeelden van toepassingen zijn: enquêtes, schoolactiviteiten, 
inschrijvingen verzamelen enz.  
*Voor gebruik met leerlingen in de klas zijn 2 andere sessies 
beschikbaar (Maken van toetsen via Google Forms 1 en 2). 

Specifiek Na deze sessie ben je in staat formulieren te maken, te verzenden en 
de resultaten te bekijken/analyseren. 
Chromebook aanbevolen, bij voorkeur een van je school omdat deze 
automatisch contact maken met de wifi-verbinding. Na afloop is een 
presentatie beschikbaar. 
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1.6 Classroom - beginners (1). 
 

Classroom - beginners (1) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

20 Sanne Voeten,  Hans Gooren, beiden lrk en 
ICT-ambassadeur Extralent en Natuurlijk! 

Doelgroep Leerkrachten 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info Eigen chromebook meenemen. Max 20 deelnemers. 

Beschrijving Met Google Classroom verzamel je al het werk en communicatie op 
één overzichtelijke plek. De tool die het voor iedere docent allemaal 
net wat makkelijker maakt en daarom wel moet gebruiken! Classroom 
is een virtueel klaslokaal dat docenten helpt opdrachten snel en 
eenvoudig te delen met leerlingen. We leren hoe je een mededeling 
plaatst, opdrachten eventueel huiswerk klaarzet. Je leert hoe je kunt 
differentiëren binnen je diverse lesgroepen en feedback kunt geven op 
het werk van je leerlingen. 

Specifiek  

 
 

1.7 Classroom - beginners (2). 
 

Classroom - beginners (2) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

19 Kelly Vullings, Luuk Flos, beiden leerkracht en 
ICT-ambassadeur Meander. 

Doelgroep Leerkrachten en eventueel ook oop, directies, teamleiders 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info Neem je eigen Chromebook mee. Max 20 deelnemers. 
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Beschrijving Met Google Classroom verzamel je al het werk en communicatie op 
één overzichtelijke plek. De tool die het voor iedere docent allemaal 
net wat makkelijker maakt en daarom wel moet gebruiken! Classroom 
is een virtueel klaslokaal dat docenten helpt opdrachten snel en 
eenvoudig te delen met leerlingen. We leren hoe je een mededeling 
plaatst, opdrachten eventueel huiswerk klaarzet. Je leert hoe je kunt 
differentiëren binnen je diverse lesgroepen en feedback kunt geven op 
het werk van je leerlingen. 

Specifiek -We gaan samen stapsgewijs een classroom aanmaken en inrichten. 
-We willen vooral laagdrempelig te werk gaan voor de beginner 
-Als je er direct in de klas mee aan de slag wilt gaan, is het handig om 
alvast over een thema of onderwerp na te denken. Zo kun je het 
meteen in de praktijk gaan ervaren met je eigen klas.  

 

1.8 Classroom - gevorderd (1). 
 
 

Classroom - gevorderd (1) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

21 Bas Lankreijer, leerkracht en ICT-ambassadeur Mikado. 

Doelgroep Leerkracht groepen 4 t/m 8, evt teamleiders 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten. ook te gebruiken in 
MT/team. 

Extra info Max 20 deelnemers 
BELANGRIJK: Chromebook/laptop meenemen 

Beschrijving Leerdoelen: 
● Een Classroom aanmaken en leerlingen toevoegen; 
● Video’s, websites en andere media met jouw klas delen; 
● Opdrachten plaatsen en nakijken; 
● Automatisch nagekeken toetsen opstellen; 
● Cijfers inzien; 
● agenda bijhouden waarin ook de opdrachten zichtbaar zijn; 
● Werken met meerdere lesgroepen; 
● Notificaties beheren; 
● Ouders/verzorgers koppelen aan een leerling. 

Specifiek Tijdens deze 1 uur durende, gepersonaliseerde masterclass gaan de 
deelnemers aan de slag met praktische opdrachten binnen Google 
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Classroom. Op deze manier leren de aanwezigen alle ins en outs van 
Google Classroom. 

 
 

1.9 Classroom - gevorderd (2). 
 

Classroom - gevorderd (2) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

22 Roy Stevens, leerkracht en ICT-ambassadeur Titus 
Brandsmaschool. 

Doelgroep Leerkracht groepen 4 t/m 8, evt teamleiders 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten. ook te gebruiken in 
MT/team. 

Extra info Max 20 deelnemers 
BELANGRIJK: Chromebook/laptop meenemen 

Beschrijving Leerdoelen: 
● Een Classroom aanmaken en leerlingen toevoegen; 
● Video’s, websites en andere media met jouw klas delen; 
● Opdrachten plaatsen en nakijken; 
● Automatisch nagekeken toetsen opstellen; 
● Cijfers inzien; 
● agenda bijhouden waarin ook de opdrachten zichtbaar zijn; 
● Werken met meerdere lesgroepen; 
● Notificaties beheren; 
● Ouders/verzorgers koppelen aan een leerling. 

Specifiek Tijdens deze 1 uur durende, gepersonaliseerde masterclass gaan de 
deelnemers aan de slag met praktische opdrachten binnen Google 
Classroom. Op deze manier leren de aanwezigen alle ins en outs van 
Google Classroom. 

 
 

1.10 Google myMaps. 
 

Google myMaps 
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TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

6 Rene van Ewijk, teamleider Titus Brandsmaschool. 

Doelgroep Leerkrachten groepen 5,6 t/m 8, teamleiders 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info Neem a.u.b. een Chromebook mee waarmee je kunt inloggen met je 
google-account. 
Maximaal 20 deelnemers.  

Beschrijving Google maps is bij de meeste mensen bekend, maar wist je dat je via 
Google MyMaps ook jouw eigen kaart kunt creëren? Laat leerlingen 
bijvoorbeeld belangrijke plaatsen markeren op de wereldkaart met een 
foto en verhaal erbij, of pak het kleinschaliger aan en laat ze binnen 
een kaart van het dorp alle speeltuinen markeren. Net als andere 
Google documenten zijn ook kaarten gemaakt in MyMaps in te leveren 
via de Google Classroom of gezamenlijk te gebruiken als 
groepsproject! Wil je in 3D een kijkje nemen op onze aardbol, gebruik 
dan Google Earth. Via Tourbuilder kan je hier jouw eigen pad uitzetten 
wat je vervolgens samen met de leerlingen bewandelt. 

Specifiek We maken een reis in een werelddeel en delen verhalen en 
afbeeldingen 

 
 

1.11 Google Sites (1). 
 

Google Sites (1) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

7 Anthony Verwijst, medewerker Schoolupdate. 

Doelgroep Allen 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info Max 20 deelnemers. 

Beschrijving Google Sites is een prachtige tool binnen G-suite die zowel als 
leermiddel en als presentatiemiddel in te zetten is in de klas. We laten 
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voorbeelden zien van leerlingen die Google Sites hebben gemaakt 
over WOII, Topografie, maar ook als instructiesite en eigen portfolioS. 
Voor iedereen leuk om te gebruiken en voor de kinderen gaaf om zelf 
websites te bouwen 

Specifiek  

 

1.12 Google Sites (2). 
 

Google Sites (2) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

8 Arthur Gerritzen, medewerker Schoolupdate. 

Doelgroep Leerkrachten die kennis willen maken met het gebruik Google - sites, 
waarmee je eenvoudige websites kunt maken (ook door leerlingen) 

Benodigd niveau Bekend zijn met Google Documenten en Google Presentaties is een 
pré, doch niet noodzakelijk. Google Sites werkt zonder 
programmeertaal en is dus eenvoudig in gebruik. 

Toepasbaarheid Middels Google Sites kun je zelf een site bouwen voor een thema of 
project, kun je leerlingen verslag laten doen of een blog laten 
bijhouden.  

Extra info Maximaal 20 deelnemers. 

Beschrijving Vroeger liet ik leerlingen vooral PowerPoint-presentaties maken of 
collages. Een nieuwe dimensie is het maken van een website. De 
laagdrempeligheid van Google Sites stelt mij en leerlingen in staat om 
zonder programmeertaal kennis te maken met het leren ontwerpen 
van een site. Tijdens deze workshop maak je kennis met de 
basishandelingen van Google Sites en deel ik ervaringen vanuit mijn 
eigen praktijk. 

Specifiek Je krijgt tijdens de workshop een indruk van enkele mogelijkheden uit 
mijn praktijk. Tijdens de workshop ontvang je bronnen waar de 
uitgelegde vaardigheden kunt terugzoeken en indien gewenst een 
platform om successen te delen met elkaar. 

 

1.13 Animaties maken met Presentaties. 
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Animaties maken met Presentaties 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

10 Marco van Oort, medewerker Schoolupdate. 

Doelgroep Allen 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info Max 20 deelnemers. 

Beschrijving Wil jij zien hoe je met Google presentaties een animatie maakt en 
deze publiceert op het internet? Dit en nog meer advanced Google 
slides tips and trics, komen aan bod in deze praktische workshop. 
Jouw Google presentatie zal na deze workshop nooit meer “saai” zijn. 

Specifiek  

 
 

1.14 Moonshot thinking. 
 

Moonshot thinking 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

13 Frank Reinders, medewerker Schoolupdate. 
 

Doelgroep Directeuren, teamleiders, leerkrachten 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info Max 20 deelnemers. 

Beschrijving De toekomst is nu. Stel dat het onderwijs nu zou worden uitgevonden? 
Hoe zou het eruit zien? Om tot innovatie en verandering te komen, 
moet je durven buiten je comfort zone te denken. Onze maanreis 
neemt je mee om het onderwijs dusdanig vorm te geven, zodat jij 
vanaf de dag na de workshop zit te popelen om het onderwijs te 
transformeren naar de tijd van nu. Zonder ja-maar ga jij kijken welke 
stappen je wilt maken om zo tot een concreet plan van aanpak te 
komen.  
Tip: de workshop Design Thinking past hier perfect bij! 
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Specifiek 
Films ter inspiratie: 
Officiele mbt Moonshot thinking: 
https://www.youtube.com/watch?v=pEr4j8kgwOk 
En een hele gave die we ook wel eens gebruiken: 
https://www.youtube.com/watch?v=W1K2jdjLhbo 
 

 
 

1.15 Design thinking. 
 

Design thinking 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

14 Jan-Jaap Klomp, medewerker Schoolupdate. 
 

Doelgroep Directeuren, teamleiders, leerkrachten 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info Max 20 deelnemers. 

Beschrijving Ken jij je gebruiker? Hoe vaak gaat verandering een kant op waarbij 
achteraf gedacht wordt, dat dit niet precies was wat je bedacht had? 
Dit gebeurt heel vaak. We schieten vaak te snel in de actie in plaats 
van dat we ons idee goed uitwerken en testen bij de gebruiker 
waarvoor het idee bedoeld is. Dus wil je succesvol innoveren, en wil je 
dat het succes van slagen vergroot wordt, laat je dan onderdompelen 
in een workshop design thinking. 

Specifiek  

 
 

1.16 Apps en extensies (gevorderd). 
 

Apps en extensies (gevorderd) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 15 Jos Zonneveld, medewerker Schoolupdate. 
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15.30-16.30  

Doelgroep Allen 

Benodigd niveau (Ruime) basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info Max 20 deelnemers. 

Beschrijving Naast de vele kant-en-klare tools binnen G-suite zijn er vele andere 
interactieve online applicaties waarmee u uw leerlingen optimaal kunt 
betrekken bij de lessen. We zoomen in op diverse interactieve apps en 
extensies die makkelijk te integreren zijn in uw eigen lessen. Hierbij 
houden we naast de praktische handvatten ook rekening met de 
didactische toepasbaarheid. Groots voordeel is dat apps van derden 
naadloos samenwerken met de apps van G-suite. 100% dat er een 
tool aan bod komt die u de volgende dag al in een les gaat gebruiken.  

Specifiek  

 
 

1.17 AR/VR - Google Expeditions. 
 

AR/VR - Google Expeditions 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

11 Stijn Hendriks, medewerker Schoolupdate. 
 

Doelgroep Allen 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info Neem je smartphone mee! Max 20 deelnemers. 

Beschrijving De inzet van deze technologie is nog relatief nieuw en lang niet alle 
mogelijkheden hiervan in het onderwijs zijn bekend. Wel zijn er 
momenteel veel initiatieven in de onderwijsmarkt en zien ook wij 
mooie kansen. Zo kun je dankzij deze technologie samen met jouw 
leerlingen een virtuele excursie maken naar locaties overal ter wereld. 
Bezoek plekken waar je anders niet kunt komen, bekijk de 
onderwerpen waar je over leert in 3D en oefen dingen die moeilijk zijn 
op een veilige manier (denk aan Max Verstappen). Gebruik maken 
van VR, AR en MR (mixed reality) biedt al deze extra, eigentijdse 
mogelijkheden voor het leren. Net als de viewmaster dit al deed sinds 
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de jaren ’40. Die waren hun tijd ver vooruit 😊  
 
In deze cursus geven we inspirerende ideeën en praktische 
voorbeelden waarvan je enthousiast wordt en waarmee je nieuwe 
mogelijkheden zult ontdekken. Neem jouw leerlingen mee op een 
educatief virtueel avontuur en ontketen een nieuwe revolutie in de 
klas!  

Specifiek *Zorg ervoor dat je de app “Google Expeditions” geïnstalleerd hebt 
op jouw telefoon of Chromebook. 
*Zorg ervoor dat je de app “Google Cardboard Camera” 
geïnstalleerd hebt op jouw telefoon. 
*Zorg ervoor dat jouw device verbonden is aan het WIFI-netwerk van 
de locatie van Google Experience Day. 

 

1.18 Google presentaties. 
 

Google presentaties 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

9 Ilona vd broek, leerkracht en ICT-ambassadeur 
PassePartout, Susan Cremers lkr Titus Brandsma 

Doelgroep Kerobei collega’s  

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten. Ook te gebruiken in 
MT/team. 

Extra info Max 20 deelnemers. Breng een Chromebook mee. 

Beschrijving Google Presentaties is een online presentatie-app waarmee je 
presentaties kunt maken en opmaken en met anderen kunt 
samenwerken. Met Google Presentaties kun je niet alleen 
presentaties maken, maar ook bijvoorbeeld een digitaal 
prentenboek of een vertelplaat.  

Specifiek - Praktijkvoorbeelden 
- Samen aan de slag.  

 
 

1.19 Kunstmatige intelligentie (nu en de komende 2 jaar). 
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Kunstmatige intelligentie (nu en de komende 2 jaar) 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

12 Korousch Yoesefi, Program Manager Google for 
Education Nederland. 

Doelgroep Allen 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid  

Extra info Max 30 deelnemers. 

Beschrijving AI en Machine Learning lijkt nog ver weg in het onderwijs. Maar 
zonder dat we het vaak door hebben maken we elke dag  gebruik van 
AI en Machine Learning en het is terug te vinden in alle Google 
producten. We verwachten dat gebruik van AI en machine learning 
tools aankomende jaren gaat vertienvoudigen in het onderwijs!  Waar 
zijn we op dit moment met AI en hoe kunnen we het eenvoudig 
uitleggen in de klas ? Hoe zit het met AI toepassingen in G Suite for 
Education en hoe kunnen we er nu al gebruik van maken?  Dit zijn de 
vragen waarmee mee aan de slag gaan tijdens de Google Discovery 
Day! 

Specifiek Na afloop presentatie beschikbaar. 

 

1.20 Portfolio. 
 

 Slides en digitaal portfolio 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

16 Heather Spanbroek, International School Eindhoven 

Doelgroep Allen 

Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Direct, met en door kinderen en leerkrachten.  

Extra info  

Beschrijving Ooit een online tool gezocht die een app, ebook, digitale portfolio, 
interactieve game, uitgever, presentatiemaker zou kunnen zijn ... alles 
in één? Google Presentaties / Slides kan dit allemaal! 
Kom langs en laat je inspireren over het gebruik van deze tool en 
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bekijk enkele echte schooltoepassingen. 

Specifiek neem een chromebook mee 

 
 

1.21 Onderzoeksmaterialen. 
 

W&T in de klas 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

17 Arno Coenders, trainer en adviseur ICT   

Doelgroep Leerkrachten en directeuren 

Benodigd niveau Instapniveau 

Toepasbaarheid Direct  inspiratie op doen, morgen in de klas toepassen  

Extra info Max 20 deelnemers, neem eventueel een laptop,chromebook of Ipad 
mee. 

Beschrijving Je wordt geïnformeerd over het nut en belang van Wetenschap en 
Technologie in het basisonderwijs. Na deze inleiding gaan we een 
aantal  toepassingen verkennen voor groep 1 t/m 8. Sommige 
toepassingen kun je gratis op de computer installeren. Bij andere 
toepassingen zijn materialen nodig, die door scholen gereserveerd 
kunnen worden ( Bluebot, Lego WeDo, Osmo, Greenscreen, enz)  

Specifiek Presentatie en diverse materialen worden na afloop beschikbaar 
gesteld. 

 
 

1.22 Lego WeDo. 
 

Lego We Do 

TIJD  LOKAAL  WORKSHOPLEIDER(S) 

14.00-15.00 
15.30-16.30 

18 Simone Moldenhauer, directeur PassePartout, Gé 
Verstegen, leerkracht en ICT-Ambassadeur Sint Jozef. 

Doelgroep leerkrachten groep 3 t/m 8 
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Benodigd niveau Basis computervaardigheden. 

Toepasbaarheid Mocht je lego We Do kisten op school hebben dan kun je direct met de 
kinderen aan de slag. 

Extra info Max 18 deelnemers. 

Beschrijving WeDo 2.0 is een bouwset waarmee kinderen de wetenschap kunnen 
ontdekken. Leerlingen worden aangemoedigd om hun grenzen op het 
gebied van creativiteit te verleggen, onderzoek te doen, te ontwerpen, 
innovatie ontwerpen te maken en hun ideeën te delen met 
klasgenoten. Dit alles door de combinatie van veelzijdigheid van de 
LEGO stenen en de programmeermogelijkheden van digitale 
technologie. 

Specifiek Je gaat 1 uur zelf ontdekkend aan de slag met de WeDo 2.0 bouwset. 
Je ontdekt wat mogelijk is en hoe het werkt. 

 
 
 

2 AGENDA 23-10-2019 
Het programma bestaat uit 22 inspiratiesessies. 
 
Locatie: Bs Natuurlijk! Vossenerlaan 57 Venlo-Blerick 
13.30 uur: Inloop 
14.00 uur Inspiratiesessie 1 
15.00 uur Pauze 
15.30 uur Inspiratiesessie 2 
16.30 uur Afsluiting met borrel. 
17.00 uur Sluiting 
 

  TIJD  INSPIRATIESESSIE  LOK  LEIDER 

 13.30-13.55 Inloop 

 

1 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Samenhang tussen Gmail, agenda, 
meet, taken 

1 Inge Dirckx 
Sanne Rooskens 

2 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Drive voor beginners 2 Nina vd Boogaard 
Cindy Postmes 

3 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Maken van toetsen/quizzen via Google 
Forms (1) 

3 Leonie Chmielowski 
Franka van Seggelen 

4 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Maken van toetsen/quizzen via Google 
Forms(2) 

4 Loes Schoonenberg 
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5 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Google Forms (inventariseren en 
analyseren), enquêtes 

5 Ton Pouls 

6 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Classroom - beginners (1) 20  Sanne Voeten 
Hans Gooren 

7 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Classroom - beginners (2) 19 Kelly Vullings 
 Luuk Flos 

8 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Classroom - gevorderd (1) 21 Bas Lankreijer 

9 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Classroom - gevorderd (2) 22 Roy Stevens 

10 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Google myMaps 6 René van Ewijk 

11 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Google Sites (1) 7 Anthony Verwijst 
(SchoolUpdate) 

12 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Google Sites (2) 8 Arthur Gerritzen 
(SchoolUpdate) 

13 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Presentaties 9 Ilona vd broek 
Susan Cremers 

14 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Animaties maken met Presentaties 10 Marco van Oort 
(SchoolUpdate) 

15 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Moonshot thinking 13 Frank Reinders 
(SchoolUpdate) 

16 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Design thinking 14 Jan-Jaap Klomp 
(SchoolUpdate) 

17 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Apps en extensies (gevorderd) 15 Jos Zonneveld 
(SchoolUpdate) 

18 14.00-15.00 
15.30-16.30 

AR/VR - Google Expeditions 11 Stijn Hendriks 
 (SchoolUpdate) 

19 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Kunstmatige intelligentie 12 Korousch Yousefi 

20 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Slides en digitaal portfolio 16 Heather Spanbroek 
(SchoolUpdate) 

21 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Onderzoeksmaterialen 17 Arno Coenders 

22 14.00-15.00 
15.30-16.30 

Lego We Do 18 Simone Moldenhauer 
Gé Verstegen 

 

 15.00-15.25 Pauze 
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 16.30-17.00 Afsluiting met borrel 

 

3 Goed om te weten. 
-In het schoolgebouw is bewegwijzering aangebracht naar de lokalen, koffiehoeken en 
(leerling)-toiletten.  
-De parkeermogelijkheden rond bs Natuurlijk! zijn beperkt. Het is aanbevolen om zoveel 
mogelijk samen te rijden of met de fiets te komen als dit kan. Parkeren kan o.a. bij Jumbo 
Benders aan de overkant van de school. 
-Indien gevraagd wordt om een chromebook mee te brengen wordt verzocht er een van je 
school mee te nemen, aangezien deze geconfigureerd zijn voor het gebruik in de scholen 
van Kerobei. Toch een eigen device voor gebruik in een inspiratiesessie: vraag van te voren 
de inloggegevens van het WIFI gastnetwerk op bij de ICT-ambassadeur van je eigen school.  
-Omdat er veel chromebooks gebruikt worden moet de WIFI op je telefoon uitgezet worden 
of te kiezen voor de vliegtuigstand. Dit om te voorkomen dat er verbindingsproblemen 
ontstaan tijdens de inspiratiesessies. Alleen de sessie AR/VR - Google Expeditions is 
uitgezonderd, omdat hiervoor een telefoon vereist is. 
-Hang aub je jas op aan de kapstokken voor leerlingen bij sessie 1 en haal deze op het 
einde van de middag weer op. 
-Tijdens de pauze is er catering in de centrale hal en op verschillende plekken in de school. 
-De afsluitende borrel is in de centrale hal en andere locaties binnen de school indien nodig. 
-De aanspreekpersonen op 23-10 zijn Nicole Hamers, directeur bs Natuurlijk! en Jan Wilms, 
directeur bs. Mikado en lid van de voorbereidingsgroep, geassisteerd door enkele 
medewerkers van Natuurlijk! 
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