Een goede planmatige
implementatie is de sleutel voor
een succesvolle inzet
Mijn Omgeving Online (MOO) is een complete, persoonlijke digitale
leer- en werkomgeving met sociale functionaliteiten. Deze omgeving is onlangs helemaal vernieuwd, op basis van gebruikerservaringen van leerlingen en leerkrachten. Deze nieuwe versie
houdt nog meer rekening met verschillende typen gebruikers die
allemaal hun eigen leerbehoefte hebben. MOO past zich aan, aan
de leeftijdscategorie en de rol van de gebruiker.

www.moo.nl

Door de modulaire opbouw kan elke

Onze aanpak

school MOO volledig inrichten volgens

Heutink ICT Advies en begeleiding biedt diverse
begeleidingstrajecten om te komen tot optimale inzet
van ICT in het onderwijs. We onderzoeken wat er op
de school speelt op onderwijsinhoudelijk gebied en
welke wensen er leven. Vervolgens kijken we hoe we
de inrichting van MOO daarop kunnen laten aansluiten en hoe we leerkrachten de vereiste competenties
kunnen geven.
Voor de adviestrajecten maken we gebruik van
beproefde modellen zoals het Vier in Balans model
van Kennisnet, het model Van waarnemen naar
waarmaken van Paul Kloosterboer en het T-pack
model van Matthew Koehler en Punya Mishra. Met
ons eigen DNA-model classificeren we elke school op
basis van 4 pijlers voor succesvolle ICT-inzet: visie, de
vaardigheden van het team, educatieve content en
infrastructuur.

haar eigen visie en wensen. Hierdoor kan
ICT haar ondersteunende en faciliterende
rol echt waarmaken. Weet u al op welke
manier u dit gaat doen? Een goede planmatige implementatie is de sleutel voor
een succesvolle inzet.

Begeleidingsaanbod:
Implementatie
op maat

Bij het invoeren van ICT en/of vernieuwingstrajecten is het belangrijk dat
er gezamenlijk bepaald wordt wat het startpunt is. Daarnaast gaan we
onderzoeken hoe MOO ingezet kan worden om de onderwijsdoelen te behalen. Bij de implementatie van MOO beginnen we met een intakegesprek
met een leerkracht, ICT-coördinator en een directielid. We bepalen samen
de koers om MOO succesvol in te voeren. Hierbij spelen niet alleen technische en organisatorische aspecten een rol: centraal staat vooral de visie
op leren en op ICT en op welke manier ICT (MOO) hier een rol in krijgt.

op aanvraag

Implementatie
MOO 2.0 en
DKN3

De standaard implementatie bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens de
eerste bijeenkomst richten we samen met de ICT-coördinator het netwerk
(deklas.nu en MOO) in en aansluitend krijgen de teamleden een instructie
waarbij de leerkrachten ook praktisch aan de slag gaan. In overleg met
directie en/ of werkgroep en de ervaringen van de eerste bijeenkomst bepalen we de inhoud van de vervolgworkshop. De workshop wordt geheel
op maat aangeboden en sluit aan bij de situatie van uw school.

€1495,-

Implementatie
MOO 2.0

De introductie-workshop bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte
is bedoeld voor de ICT-coördinator. Samen richten we MOO zo in dat
het aansluit bij uw visie op het gebruik van ICT. Aansluitend vindt er een
workshop plaats voor het team. Hierin gaan we praktisch aan de slag
met allerlei opdrachten zodat het team op de hoogte is van de mogelijkheden van MOO binnen zijn of haar groep.

vanaf €699,-

(BTW vrij)

(BTW vrij)

Implementatie op maat
Om u een indruk te geven hoe een implementatietraject op maat er uit kan zien is hieronder een
voorbeeld opgenomen.
- Stap 1. Intakegesprek
Intakegesprek met directie en ICT-coördinator. Hier
wordt het startpunt bepaald en welke thema’s voor
de school van belang zijn. We nemen de DNA scan
af om het startpunt te bepalen. Kernvraag: wat is er
nodig om MOO succesvol te implementeren?
-S
 tap 2. Implementatie dag
Samen met de ICT-coördinator richten we MOO in.
Tijdens de inrichting wordt steeds gekozen welke
instellingen aansluiten bij de visie van de school. We
leggen het beheergedeelte van MOO uitvoerig uit.
Aansluitend vindt er een introductieworkshop plaats
voor het team.
-S
 tap 3. Vervolg workshops
Na twee maanden worden er voor de teamleden
workshops op maat georganiseerd. In overleg is
ervoor gekozen om dat in twee groepen te doen:
• Groep 1 t/m 5 - MOO als gepersonaliseerde omgeving voor leerlingen. Leerkrachten leren om aan de
hand van het groepsplan MOO gericht in te zetten
voor de individuele leerling.
• Groep 6 t/m 8 - thema mediawijsheid en portfolio
opbouwen. Leerkrachten leren hoe ze MOO kunnen inzetten om leerlingen te leren met profielpagina’s om te gaan en een e-portfolio aan te leggen.
- Stap 4. Evaluatie, borging en vervolg
Na een afgesproken periode van gebruik in de
groepen vinden er vervolgbijeenkomsten plaats om
te evalueren hoe het gaat, om borgingsafspraken te
maken en om waar nodig de aanpak aan te passen.
Leerkrachten wisselen ideeën en ervaringen uit en
maken afspraken over vervolg en borging.

Tijdens het implementatietraject is er regelmatig
overleg met ICT-er, werkgroep en/of directie om de
voortgang te bewaken en bij te sturen waar nodig.
Leerkrachten die meer begeleiding nodig hebben
kunnen kiezen voor individuele- of groepscoaching.

Thema’s
U kunt een keuze maken uit onderstaande onderwerpen:
• ICT-scan. Hierin worden vragen gesteld over de
manier waarop ICT wordt ingezet en hoe dit wordt
ervaren. Deze informatie kan gebruikt worden bij
het schrijven van een nieuw ICT-beleidsplan.
• Gepersonaliseerd leren met MOO
• 21st century skills in combinatie met MOO
• Werken met een digitaal portfolio
• Werken met de private cloud
• Werken met Office 365
• MOO als communicatie- en samenwerkingsplatform
• Gebruik van de opdrachtenmodule in MOO
• Toepassingen en mogelijkheden van MOO op tablets
• MOO en digitaal huiswerk
• Gebruik van MOO bij een leerlijn presenteren en
verwerken van informatie.
Wij vertellen u graag meer over onze totaalaanpak
waarbij het DNA-model centraal staat: naar een
passende inzet van ICT voor elke school. Kijk op onze
website voor het actuele aanbod of neem contact op
met: w.wurdemann@heutink-ict.nl of 074- 240 46 06

Kijk voor nadere informatie op www.moo.nl.

