Lesgeven aan de digi-generatie

‘Tablets zijn het
minst belangrijk’
Steve Jobs-scholen leren dat slim gebruik van digimedia
scholen de ruimte geeft om minder met administratie en
meer met individuele ontwikkeling van leerlingen bezig te
zijn. Maar er zijn haken en ogen. Het schoolteam moet mee,
bestaande methoden moeten worden opgebruikt en geschikt
educatief materiaal ligt nog niet voor het oprapen.
Tekst Rineke Wisman Beeld Jan Anninga
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‘Soms denk ik na
de les: met pen en
papier was het net
zo goed geweest’
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tv-presentator voorlezen wat er op papier
stond, maar dat was nog niet waar de
meerwaarde van tv in schuilde. Dan kon
je net zo goed naar de radio luisteren.”
Kinderen werken op de Ontplooiing in
ateliers en volgen de normale basisschoolvakken. Ongeveer 30 tot 40 procent van
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Op basisschool de Regenboog in Emmen werken ze met tablets. Maar mondjesmaat. De kleuters werken er een uur tot maximaal
anderhalf uur per week op. In de andere groepen werken ze maximaal anderhalf uur per dag op de tablet.
het werk gebeurt op de tablet. Bij de kleu-
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ontwikkeling. Meer scholen roepen dat ze
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smartphone en die wordt weer ingehaald
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Bertie Vink, schoolleider van de Regenboog: “Ik denk dat je met tablets
beter kunt aansluiten op de vaardigheden van kinderen.”

Zes jaar geleden schafte zijn scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel de
werkboeken af voor nieuwe brugklassers. Die kregen een laptop. “Het beleid
was zoveel mogelijk digitale middelen in
te zetten”, vertelt de docent die het proces van digitalisering begeleidde. Maar de
technologie bleek zich sneller te ontwikkelen dan betaalbaar educatief materiaal.

‘Laat je onderwijs
niet afhangen van
de apparatuur, maar
van de wijze waarop
je ermee omgaat’

vaardigheden van kinderen en bij wat ze
willen leren.”
Vorig jaar kocht ze 58 stuks voor de kleutergroepen en de bovenbouw van de
Regenboog. Bij de kleuters staan de tablets
in een hoek, net als de bouw- en de huishoek. Soms leren ze woordjes via een app
over de zee van Juf Jannie. Ze werken er
een uur tot maximaal anderhalf uur per
week op. In de andere groepen werken ze

“Gevolg was dat docenten zelf materiaal
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Ups-and-downs
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stercollectie, een digitale methode of zelf
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stoppen”) en nam ze een abonnement op

Hond zocht ze contact en sloot zich aan
bij O4NT. Ze kreeg gesponsorde hoezen
cadeau via O4NT en via de website vindt
ze applicaties van goede kwaliteit.
De transformatie van de school gaat met
ups-and-downs, bekent ze. Voor de nieuwe

‘Ik hoef niet helemaal
voor de troepen uit
te lopen’

abonnement op een taal-app. Dat is een
natuurlijk overgangsmoment. Nu zijn de
apps allemaal nog extra”, zegt Vink. “De
meeste methodes gaan namelijk acht jaar
mee.”
“Het is wat makkelijker als je methoden
al bijna afgeschreven zijn”, reageert De

school van De Hond stonden 150 digiminded sollicitanten in de rij, maar als

geld aan uitgeven.”
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leider van een bestaande school moet ze

De aankoop van de eerste tien tablets
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le technologie verandert de organisatie.

opgespaarde ouderlijke bijdrage. Maar er
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Daarin moet je iedereen meenemen.”

zijn meer kosten. Het geschikt maken van

de langzame weg die voor haar ligt. “Ik

het wifi-netwerk voor schoolgebruik kostte
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Afgeschreven

ook tweeduizend euro. Tot slot kosten de

lopen. De extra tijd geeft bovendien de

Daarbij kost de inzet van nieuwe techno-

applicaties nog geld en moeten bestaan-

kans op betere software. Ik hoop op een

logie geld. Vink polste de ouders via een

de methoden eerst opgebruikt worden.

app die de persoonlijke ontwikkeling van

enquête. “De ouders ondersteunen het

“Als de taalmethode over drie jaar is afge-

een kind volgt. Daarmee kan je als school

gebruik van tablets, maar willen er geen

schreven, neem ik in plaats daarvan een

echt een efficiencyslag maken.” H
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