Hoedoek moment
Als ICT-coördinator komt u vaak tijd tekort. U bent (nog)
geen expert, maar er wordt van alles verwacht en gevraagd:
“Kun jij even ..”, “Wil jij ...”, “Ik snap niet dat ...” , “Hoe kan
het dat ...”
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hoedoek moment

Sommige dingen lijken heel simpel, maar kosten veel tijd om uit te zoeken.
De vraag rijst: hoe zat dat ook al weer? Hoe krijg ik snel en duidelijk antwoord
op mijn ICT gerelateerde vragen? U kunt dit zelf uitzoeken, maar ….
u kunt ook gebruik maken van een ondersteuningsmoment.

De ondersteuning bieden aan ICT-coördinatoren die hun tijd
efficiënt en effectief willen inzetten. Het “HoeDoek” moment is
coaching van de ICT-coördinator op de werkvloer!

Inhoud
Tijdens deze praktische ochtend inventariseert u samen met de
onderwijsconsulent uw vragen.
Vervolgens wordt het hele netwerk bekeken en langsgelopen.
Alle beheersopties passeren de revue en er is veel ruimte voor
vragen. Ook inhoudelijke ICT-vraagstukken kunnen aan bod
komen met als doel: Grip krijgen op alle ICT activiteiten!

Praktische informatie
Plaats:
Tijd:
Kosten:
Contact:

uw eigen school
van 9:00 uur tot 12:00 uur
€ 405,- BTW vrij
Bastiaan Kooij
B.kooij@heutink-ict.nl
074 - 240 46 06

Onderwerpen
Als ICT-coördinator bepaalt u in overleg met de onderwijsconsulent de inhoud van de ochtend. Onder begeleiding van de onderwijsconsulent lost u zelf eventuele problemen op, zodat u ook in
de toekomst goed weet hoe u te werk kunt gaan. Dit ondersteunt
de continuïteit van de ICT ontwikkeling binnen uw school!
Wij helpen u verder!
• Instellen van deklas.nu3 en MOO. (mijn Omgeving Online)
• Beheren van Basispoort programma’s
• Exporteren en importeren van EDEX bestanden
• Licenties opgeven bij o.a. APS IT dien-sten
• Verkennen en instellen van educatieve software
• Het instellen van een digitaal schoolbord
• Eventuele vragen en nieuwe mogelijkheden
• ICT-beleidsplan bekijken en projecten voorbereiden
• Taken en de rol van ICT tegen het licht houden

Door praktische activiteiten
af te wisselen met theorie
werkt het zeer prettig!
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