Aanbod digibord - touchscreen
Rondom de inzet en het gebruik van het digibord/touchscreen in het onderwijs, kunnen we u
op de onderstaande manieren van dienst zijn.

Digibord basisvaardigheden
Deze training bestaat uit 2 bijeenkomst. Tijdens de eerste bijeenkomst leren we u de
basisfuncties van het digibord en de bijbehorende software gebruiken. U gaat zelf aan de slag
en maakt een eenvoudige les welke u de volgende dag zou kunnen gebruiken. Tijdens de
tweede bijeenkomst gaan we dieper in op de didactische mogelijkheden van het
digibord/touchscreen. U gaat zelf aan de slag en maakt een hoogwaardige les welke u de
volgende dag zou kunnen inzetten.
Locatie:
Bij u op school
Bijeenkomsten:
2
Aantal deelnemers:
Max. 16
Doelgroep:
Leerkracht, ict-coördinator, IB
Kosten:
€680,00. (BTW vrij) excl reis- en evt. materiaalkosten
Niveau:
Gevorderd gebruik Digibord
Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. Tijdens deze trainingen richten we ons op de
mogelijkheden van de tablet in combinatie met het digibord/touchscreen en op de
verschillende toepassingen welke online beschikbaar zijn. U gaat zelf aan de slag. Om deel te
kunnen nemen aan deze training moet u de training “Basisvaardigheden Digibord” gevolgd
hebben.
Locatie:
Bij u op school
Bijeenkomsten:
1
Aantal deelnemers:
Max. 16
Doelgroep:
Leerkracht, ict-coördinator, IB
Kosten:
€ 680,00 (BTW vrij) excl reis- en evt. materiaalkosten
Niveau:
Om aan deze training te kunnen deelnemen heeft u de training
Digibord Basisvaardigheden gevolgd.
Jonge kind en het digibord
Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst en is speciaal voor onderbouw leerkrachten. Hierbij
richten we ons op de mogelijkheden van het digibord/touchscreen en de meerwaarde in de
onderbouw. Om deel te kunnen nemen aan deze training moet u de training
“Basisvaardigheden Digibord” gevolgd hebben.
Locatie:
Bij u op school
Bijeenkomsten:
1
Aantal deelnemers:
Max. 16
Doelgroep:
Onderbouw leerkracht, ict-coördinator,
Kosten:
€ 680,00 (BTW vrij) excl reis- en evt. materiaalkosten
Niveau:
De bovenstaande trainingen worden voor alle gangbare digibord softwarepakketten
verzorgd.
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Aanbod digibord - touchscreen
Voorwaarden:
 Deelnemers maken in hun eigen klas gebruik van een digibord, zodat het geleerde
direct toegepast kan worden.
 Voor het gebruik van de digibordsoftware (en eventueel methodesoftware) moeten
de deelnemers de inloggegevens hun eigen account (indien van toepassing) bij zich
hebben.
 De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord (minimaal 1 bord per
3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een goed werkende PC/laptop. Op deze
PC/laptop is de meest recente digibordsoftware geïnstalleerd. En deze computer is
verbonden aan een goed werkende internetverbinding.
 Minimaal 3 weken voorafgaande aan de training horen we van u met welke
digibordsoftware (naam en versie) er op uw school wordt gewerkt en met welk type
digibord.
 De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.OinO-Advies.nl

OinO-Advies, Ondernemers in Onderwijs, is onderdeel van de Rolf groep

Voorst – Amsterdam – Assen – Barendrecht – Enschede – Ochten - www.oino-advies.nl

