Navormingsthema
MULTIMEDIA IN MIJN KLAS
Doelgroepen: basisschool 4, 5, 6
secundair onderwijs
Formule: halve dag (3 u.) of hele dag (3+2 u.)
Hoe kunnen verschillende media samen (woord, beeld, klank) ingezet worden in gewone
lessen voor gewone klassen?
Zonder veel technische kennis leren we de kracht en de didactische mogelijkheden ontdekken
van beelden, prenten, teksten, kranten, magazines, audiovisuele presentaties, filmfragmenten,
TV- en videobeelden, klankopnamen en muziek. Laptops, internet (ICT) en iPads
(smartphones en tablets) bieden ongeziene mogelijkheden om nieuwe inhouden tot bij de
leerling te brengen, zelfstandig te vinden, persoonlijk te verwerken en zich creatief te uiten.
Multimedia kunnen veelzijdig ingezet worden bij taal, geschiedenis, wereldoriëntatie en
muzische vorming.
Komen aan bod:
1. Hoe kiezen we geschikte media voor klasgebruik?
2. Concrete informatie en mogelijkheden
3. Aandachtspunten en concrete tips bij het competent(er) omgaan met multimedia
4. Werkvormen voor multimedia in de klas
5. Mediataken à la carte verkennen
De deelnemende leerkracht krijgt een syllabus zodat de sessie na afloop nog extra vruchten
kan afwerpen.
Wie beschikt over een iPad, laptop, digitaal foto- of videotoestel, audio-apparatuur of andere
techniscche tools, wordt verzocht de eigen tools mee te brengen. We raden ook aan om eigen
hoofdtelefoon of oortjes.
Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar <p.timmermans@skynet.be>
Paul Timmermans, onderwijspedagoog (specialiteit mediakunde, muzische vorming en
muziekpedagogie), met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding KHLeuven (nu UCLL), erelector.
Eredocent SLO Lemmensinstituut (nu Luca).
Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle
sessies (alle
onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen.
PDCL Leuven (nu navorming UCLL) / CNO Univ. Antwerpen / Artevelde Hogeschool Gent / SO
Anderlecht / KTA Brasschaat / K.Lyceum Antwerpen / Helix Maasmechelen / VISO Gent / SLO
TNA Antwerpen / CVO SLO Diepenbeek / MUZES Mechelen / studiedagen van Muzes in Mechelen,
Hasselt en Brugge / DIA Aarschot / BuSO Halle / LS Affligem / LS Tervuren / LS Zonhoven / LS
Sint-Jan Leuven / KOGEKA Geel / SO Roeselare / SO Opwijk / PIVA Antwerpen / Sweelinck
Conservatorium Den Haag / DKO Vilvoorde / DKO Hoboken / masteropleiding muziekpedagogie
Lemmensinstituut / KlangArt Festival Osnabrück / Musicerende Jeugd Leuven / e.a.

