
Het idee

Resultaten en effecten

Wat hebben we geleerd?

Do's en don'ts

Na het succes van de vorige editie was er behoefte aan een vervolg .

Docenten maken video’s over een moeilijk  onderwerp binnen hun
vak. Middels een video proberen zij de stof op een andere wijze en
vorm aan te bieden. 

Docenten van het Gerrit van der Veen College. 

Wat was de aanleiding? 

Wat was de doelstelling? 

Wie was de doelgroep? 

Filmpjes over algemene leerstrategieën, vakspecifieke vaardigheden
en lastige vakinhoudelijke onderwerpen welke zowel in de vaklessen
als in de mentorlessen herhaaldelijk gebruikt zullen worden. 
Hulpmiddelen (zoals powerpoints, feedbackformulieren en leidraad
documenten) zodat het project overdraagbaar is .

Leerlingen waren verrast hun docenten in zulke vlotte montages
terug te zien.  
Leerlingen kregen bekende stof op verrassende wijze aangeboden
waardoor zij het makkelijk onthielden.

Vaardiger in het maken van onderwijsfilmpjes .
Bewustwording van het belang van het aanleren van leerstrategieën
bij leerlingen .

Wat hebben we ontwikkeld om de doelen te bereiken? 

Welk effect zagen we bij leerlingen? 

Welk effect zagen we bij docenten? 

De opzet van de lessenreeks nodigde docenten uit het gesprek aan te
gaan met collega’s over de kern en de valkuilen van hun vak. 
Gemaakte video’s worden in de lessen gebruikt. 

Wij werkten met het montage programma Première Pro. Dit bleek
voor onze werklaptops een te zwaar programma. 

Docenten hebben de cursus als werkdrukverhogend ervaren. In het
vervolg zouden wij hen de video laten monteren met een app op hun
telefoon zodat zij zoveel mogelijk in de contacturen kunnen maken. 

Wat willen we behouden? 

Wat willen we afschaffen? 

Wat willen we aanpassen? 

Inhoudelijk: ga veel in gesprek met leerlingen om te achterhalen op
welke leerproblemen zij stuiten zodat je je onderwijs hierop kunt
afstemmen. 
Praktisch: Zorg voor de juiste apparatuur en voor goede voorbereiding
van de contacturen zodat de gereserveerde tijd optimaal benut wordt. 

Wat adviseren we andere scholen? 
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