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Office 365
Steeds meer scholen werken met Office 365, waarmee ze beter kunnen communiceren en samenwerken. In de klas biedt Office 365 echter ook veel mogelijkheden die vaak onderbenut blijven. Denk hierbij aan samenwerken in Office
Online, werk van leerlingen verzamelen in Teams en digitaal toetsen met
Office Forms. De Office 365 Bootcamps zijn hiervoor een leuke, praktische
en leerzame oplossing.

www.heutink-ict.nl

Aan de slag
In de Heutink ICT Office 365 Bootcamp worden deelnemers in drie dagdelen meegenomen in de mogelijkheden van o.a. Microsoft Teams, OneDrive, Sway en Office
Forms. In deze bijeenkomsten gaan we hands-on aan
de slag om concrete producten te bouwen die tussen de
bijeenkomsten binnen en buiten de klas kunnen worden
ingezet. Deelnemers krijgen na deelname ook de badge
voor Microsoft Innovative Educator.
De uitgangspunten bij de bootcamps zijn:
• Focus op zoveel mogelijk doen
• Focus op zoveel mogelijk samen
• Eerst ervaren als leerling, vanuit daar kunnen inzetten
als leerkracht
• Huiswerkopdrachten zijn zowel verwerking als voorbereiding
• Volg je eigen leerproces in de checklist in Microsoft
Teams
Tijdens de bootcamp voor niveau 1 komen de belangrijkste apps van Office 365 aan bod en leer je deze op
een zinvolle manier in te zetten om bepaalde processen
in je onderwijspraktijk te versimpelen en efficiënter te

maken. De focus ligt hierin vooral op het leren werken
met de individuele apps en hoe je hierbij een duidelijke
instructie kunt geven voor je leerlingen. Ook wordt hierin
aandacht besteed aan digitaal burgerschap en aan de
best practices voor het integreren van Office 365-tools in
je onderwijs, al dan niet naast de methodes.
Aan bod komt o.a.:
• Samenwerken met Office Online
• Lesmaterialen organiseren Microsoft Teams
• Portfolio’s en presentaties bouwen met Sway
• Digitaal toetsen met Office Forms
• En nog veel meer

Praktische informatie
De bootcamp bestaat uit drie bijeenkomsten van drie
uur welke plaatsvinden op een door de school aan te
wijzen locatie. De data en tijden worden in goed overleg afgestemd en vastgelegd. Idealiter zit er tussen de
bijeenkomsten minimaal twee weken zodat deelnemers
voldoende tijd hebben om het geleerde in praktijk toe te
passen. Voor zelfstudie en huiswerk kunnen deelnemers
rekenen op 1 - 1,5 uur tussen de bijeenkomsten.

Kom maar op!
Wil je meer weten, wil je een offerte ontvangen of wil je meteen aan de slag? Neem dan contact op met je
accountmanager of ga naar heutink-ict.nl/contact.

www.heutink-ict.nl

