FAQ (Frequently Asked Questions) blended learning ►Onderwijs2020
De meest gestelde vragen rubriceren we in 3 rubrieken: algemeen,
onderwijskundig en praktisch
Algemeen
1. Wat betekent ‘blended learning’ eigenlijk?
Er is geen eensluidende definitie van blended learning. Wij zien het als een
combinatie van papieren en digitale leermiddelen. De leerlingen krijgen dus een
deel van de stof digitaal aangeboden en een deel via de (school) boeken. Eigenlijk
de beste manier om voor te bereiden op het onderwijs in 2020… en verder.
2. Waarom niet een iPad-klas?
Bij een iPad-klas wordt er bewust gekozen voor één type apparaat. Wij kiezen niet
vanuit de techniek, maar vanuit een onderwijskundige visie. Een iPad is een tablet
en met een tablet heb je beperkte functionaliteit. We kiezen daarom voor een
laptop of hybride (een combinatie van laptop en tablet) apparaat.
3. Moet je beschikken over bijzondere computervaardigheden?
Nee, je hebt geen speciale (computer)vaardigheden nodig.

Onderwijskundig
1. Waarom hebben jullie deze onderwijsvorm?
In de afgelopen jaren hebben we ons op het Gymnasium veel beziggehouden met
‘onderscheidend’. We hebben gezocht naar mogelijkheden om nog beter recht te
doen aan onze leerlingen. Met behulp van ICT kunnen we leerstof op meer
manieren aanbieden. Naast deze ontwikkeling, zijn we ook steeds actiever en
beter geworden op het gebied van ICT. We zien ICT daarbij niet als doel, maar als
een middel om te differentiëren.
Naast deze twee ontwikkelingen willen we leerlingen ook beter motiveren en hen
‘uit de comfortzone’ halen. Meer doen dus. Met deze onderwijsvorm komen de
thema’s differentiatie, ICT en motivatie samen.
2. Worden alle toetsen digitaal afgenomen?
Nee, een deel van de toetsen nemen we op papier af en een deel digitaal.
3. Welk deel van de lessen is digitaal?
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Dat is namelijk voor elk vak
anders. Wel is het zo dat je binnen elk vak met een device werkt.
4. Kan ik alleen op school bij het lesmateriaal of kan ik hier thuis ook bij?
Via internet, kun je altijd bij het lesmateriaal.

Praktisch
1. Heeft de school WiFi of moet ik een abonnement afsluiten?
De school beschikt over een WiFi-netwerk. Je hoeft dus geen eigen abonnement af
te sluiten.

2. Moet ik de laptop die ik nodig heb zelf betalen of zorgt school voor de
laptop?
De laptop schaf je persoonlijk aan. De school geeft aan, aan welke minimumeisen
het apparaat moet voldoen (deze kun je op de website van de school vinden).
3. Zijn er extra kosten verbonden?
De school vraagt geen extra bijdrage aan deze leerlingen. De enige meerkosten
zijn de kosten van de device.
4. Is het mogelijk om het apparaat veilig te stallen op school?
Ja, op school heeft iedere leerling een eigen kluisje waar je het apparaat in kan
opbergen.
5. Een leerling heeft de hele dag een apparaat tot zijn beschikking, hoe gaan
jullie om met (de mogelijkheden en de gevaren van) social media?
De mentor besteedt hier aandacht aan in de mentorlessen.

