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Geletterde verhalen

Een boek en website

Dit boek gaat over digitale geletterdheid: beeldgeletterdheid

op basis van Wisdom of

mediawijsheid, basisvaardigheden ict, informatievaardigheden

the Crowd waarmee

en computational thinking. Aan de hand van verhalen uit

professionals in en rond

de praktijk laten we zien wat jij daaronder kunt verstaan.

het onderwijs geïnspireerd

Experts geven antwoorden op de vraagstukken die in

worden door herkenbare

de verhalen naar boven komen. Door de verhalen geven wij je

verhalen en situaties

handvatten om vanuit verschillende perspectieven de digitale

uit de praktijk. Met de

uitdagingen van alle dag aan te kunnen gaan.

antwoorden kunnen
zij direct aan de slag.

Mariëlle van Rijn I Karin Winters I co-auteurs
Verwachte verschijning 2020

Rijk geïllustreerd vanuit
de onderwijspraktijk

actueel
verbindend
ervaringen

20 persoonlijke verhalen over
digitale geletterdheid
rd

Gera

Annelot

Gerard is voorzitter van de raad van
bestuur van een scholenkoepel. Hij is bang
voor de gevolgen van de AVG-wetgeving.

Annelot is moeder van drie opgroeiende
kinderen en is vaak thuis. Zij wil haar
kinderen graag helpen met hun schoolwerk,
eigenlijk is ze daar best druk mee.

Casus

Casus

Docenten maar ook leerlingen en
ouders zijn vaak online te vinden. Nu de
AVG-wetgeving verscherpt is krijgt Gerard
regelmatig lastige casussen op zijn bureau.
Hij voelt de verantwoording maar vindt het
onmogelijk om zelf van alle onderdelen
van de wet op de privacy op de hoogte
te blijven. Hoe voorkomt hij dat er binnen
zijn organisatie een datalek is?

Haar middelste zoon zit in groep 8 en wil een
spreekbeurt houden over het “zwarte gat” naar
aanleiding van de recente eerste foto van het
“zwarte gat”. De zoon vraagt haar om mee te
helpen. Ze merkt dat hij vooral knipt en plakt
en dat er geen opbouw zit in de spreekbeurt.
Hij vindt alles mooi en wil alle plaatjes direct
in de Powerpoint plakken. Leren ze dit niet op
school? Hoe pak je zoiets aan? Annelot heeft
dit zelf ook niet geleerd op school. Hoe zoek
je nu gericht iets op het internet?

Yassin

Bas

Yassin is student aan de PABO in Rotterdam.
Hij zit in zijn 3e studiejaar en bereidt zich
voor op zijn afstudeeronderzoek.
Jorn is leerkracht van een groep 7 op een basisschool.
Hij wil aan de slag met programmeren in zijn klas.

Casus

Jorn

Van de ouderraad heeft Jorn wat geld gekregen om wat
robots en andere materialen aan te schaffen. Nu hij de
spullen in zijn bezit heeft vindt hij het lastig om te bepalen
wat hij er dan precies mee gaat doen. Intussen liggen de
robots in de kast. De klas vindt dat erg jammer. Ze vragen
bijna dagelijks wanneer ze ermee mogen gaan werken.

Casus
Waar moet je als ouder op letten? Hoe lang
mogen de kinderen online zijn? Hoe blijf
je in gesprek over wat er online gebeurt?
Is het oké als hij een tracker installeert op
de smartphones van zijn kinderen?

Casus

Casus

Els

Martijn is vader van twee opgroeiende
kinderen. Op zijn werk is Martijn veel met
ict bezig. Sociale media en wat zijn kinderen
online doen vindt hij een heel ander verhaal.

Bas zit in Havo-4. Hij zoekt naar de grenzen van wat er
online wel en niet kan.

Els is lees- en mediaconsulente in de Bibliotheek
van Maastricht. Zij helpt collega’s en kinderen in
de bibliotheek met het maken van filmpjes en video’s.

Bij een studiemiddag heeft zij een paar foto’s gemaakt en
ook wat foto’s vanaf internet toegevoegd aan een filmpje.
Deze video is online geplaatst ter promotie van de workshop.
Nu heeft Els van een bedrijf een rekening ontvangen omdat
ze blijkbaar een foto met copyright hiervoor gebruikt heeft.

Martijn

Casus
Onlangs kreeg hij een verslag teruggestuurd
dat door de docent als onvoldoende
beoordeeld werd. Yassin had verwezen
naar de leerstijlen van Kolb. De docent
gaf aan dat hij beter bronnenonderzoek
moest doen omdat er veel discussie is
over leerstijlen.Yassin vindt het lastig om
de juiste bronnen te vinden. Wanneer
weet hij nu of bepaalde theorieën
evidence based zijn?
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praktijkgericht

Bas en zijn ex-vriendin Nathalie hebben wat spannende foto’s
uitgewisseld. Toen het uit was heeft hij de foto’s van Nathalie
ook naar zijn vrienden gestuurd. Of eigenlijk is het uit omdat
hij ze ook aan zijn vrienden heeft gestuurd. Bas heeft er nu
wel spijt van. Hoe lost hij dit op en hoe pakt hij het in het
vervolg slimmer aan? In het begin was het hartstikke spannend
maar inmiddels is het flink uit de hand gelopen.

Doelgroep
po . vo . mbo . hbo . bibliotheken

inspirerend
verhelderend

Meer informatie
Louis Hilgers / 06 51 08 95 85
info@boektweepuntnul.nl
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