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Naam
Digitale content delen tussen leerling - leerling - leraar

#TABLIO
Instructievideo’s
http://youtu.be/A7G3gzdLDcQ (Dropbox)
http://youtu.be/-ox-r7qAdvA (Google Drive)

Beschrijving
De leraar en leerlingen delen één gemeenschappelijke map in de cloud. In deze map kan zowel de leraar als
leerlingen digitale content plaatsen. Zo kan er content met elkaar gedeeld worden zoals opdrachten, goede
resultaten, groepswerk en -resultaten, bordschema’s, presentaties, mindmaps, extra leermaterialen, … ).

Doel
In de cloudmap kunnen opdrachten door de leraar klaargezet worden, waarbij er de mogelijkheid is om te
differentiëren in opdrachten (interne klasdifferentiatie). Leerlingen delen onderling digitale leermaterialen waardoor
ze met én van elkaar kunnen leren. Werken in de cloud voorkomt ook het nodeloos gebruik van papier (cfr. ‘working
paperless’).
Deze manier van werken kan toegepast worden op elk toestel met een internetverbinding (tablet, laptop, desktop,
smartphone, … ). Dat maakt het net zo krachtig!
ICT-eindtermen - 1e graad S.O.
 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te
ondersteunen bij het leren.
 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
 De leerlingen kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Beginsituatie
Inhoudelijk
 De leerlingen kunnen werken met een cloudopslagdienst, bv. Dropbox, Google Drive, SkyDrive, …
 De leraar en leerlingen kunnen een schermafdruk van hun tablet maken.
Organisatorisch
 Iedere leerling beschikt over een (eigen) tablet met een cloudapp en een account bij de clouddienst.
 Er zijn twee mogelijkheden om te werken met de clouddienst: er kan gewerkt worden via de browser of via de
app (vaak sneller & efficiënter).
 O.w.v. wederzijdse synchronisatie is het belangrijk dat de leerlingen en leraar een persoonlijke back-upmap in
de cloud aanmaken om definitief verlies van bestanden te voorkomen.
Tip: Als het een tablet van de school is dient de leerling zijn persoonlijke accounts steeds af te melden op het einde van de les/dag. Ook
het bewust maken van het gebruik van een zinvolle bestandsnaam is hier aanbevolen.

Activiteit v/d leraar
1. De leraar maakt een cloudmap aan per klas, vak, richting, jaar of graad en deelt deze met de leerlingen. Hij is
bij voorkeur verantwoordelijk voor de structuur van de gedeelde cloudmap.
2. Kan zelf content (opdrachten, foto’s van bordschema’s, oplossingsmodellen, leermaterialen, … ) plaatsen
in de cloudmap.
3. Verwittigt de leerlingen dat ze regelmatig een back-up van de bestanden maken naar hun persoonlijke cloudmap.

Activiteit v/d leerlingen
1. De leerling plaatst content (schermafdrukken, afbeeldingen, presentaties, audio, video, … ) in de cloudmap.
2. Kopieert content van de leraar en/of medeleerlingen naar zijn persoonlijke cloudmap als back-up.
3. Alle content in de cloudmap kan steeds opnieuw geraadpleegd worden op een PC, tablet, smartphone via een
app, bureaubladapplicatie of website.

