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LEER LEERLINGEN  
BEGELEIDEN IN  
HUN DIGITALE WERELD
Vingervlug vinden jongeren hun weg in de  
digitale wereld. Maar op het gebied van veiligheid 
en bewustwording kun je hen als docent nog  
veel leren. De samenwerkende bibliotheken 
organiseren speciaal voor docenten voortgezet 
onderwijs een bijeenkomst over digitale  
geletterdheid en je leerlingen. Kom met je team/
sectie/collega’s naar deze middag vol digitale 
inspiratie en praktische tips voor in je les. 

Het programma:

Omgaan met digital natives
Pedro de Bruyckere is een pedagoog en schrijver 
(‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’ en ‘Juffen zijn 
toffer dan meesters’) die zich verdiept in de leef- 
wereld van kinderen. Met een gezonde dosis  
humor vertelt hij hoe je als docent of opvoeder  
de connectie met kinderen kunt maken en behou-
den. Hoe ga je om met deze digital natives als jou 
dat zelf niet met de paplepel is ingegoten? Pedro 
benoemt niet alleen haarfijn de uitdagingen waar 
het onderwijs voor staat, hij biedt oplossingen om 
meteen mee aan de slag te gaan!

Aan de slag in jouw klas!
Deelsessie 1: Wil jij fake news aan de kaak stellen 
in de klas? Met deze workshop krijg je toegang tot 
een lespakket dat in één les uit te voeren is.  
De leerlingen schrijven zelf een stukje tekst met 
een pakkende kop en publiceren dat in een online 
omgeving. Door deze les krijgen ze inzicht in de 
mechanismen achter het nieuws en de versprei-
ding van nepnieuws.

Deelsessie 2: Veel jongeren hebben moeite met  
de digitale overheid. Bijvoorbeeld als ze een  
identiteitskaart aanvragen, een rijbewijs halen, 

inkomstenbelasting terugvragen of hun studie-
financiering regelen. Om jongeren goed voor te 
bereiden heeft Stichting Digisterker het lespro-
gramma ‘Doe je digiding! Jongeren en de digitale 
overheid’ ontwikkeld. Maak kennis met de zes 
online lessen waarin jongeren leren zelfstandig 
gebruik te maken van online diensten.

Deelsessie 3: Hoe krijgt digitale geletterdheid 
straks een plek binnen het curriculum? Patricia 
van Slobbe is spreker, trainer en auteur op het ge-
bied van onderwijs en ict. In deze deelsessie vertelt 
zij over de laatste vorderingen van Curriculum.nu 
en geeft handige tips voor in jouw klas.

Amstelland
Haarlemmermeer

Zuid-Kennemerland

MEEDOEN?

Datum: 16 januari 2020
Inloop: 15.30 uur met koffie en thee
Start: 16.00 - 19.00 uur
Locatie:  Bibliotheek Haarlem Centrum,  

Gasthuisstraat 32, 2011XP Haarlem
Kosten: € 40,- per persoon, 3 personen € 100,-
Inclusief: Borrel en een kleine maaltijd
Voor wie: Docenten (voortgezet onderwijs)
Inschrijven voor 9 januari via:  
www.probiblio.nl/inschrijven/lezen-2020

https://www.probiblio.nl/inschrijven/lezen-2020

