Niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie

Nieuw in de Schoolupdate Academie
We hebben weer een hoop nieuwe trainingen in onze e-learning voor jullie klaar staan waar we
erg trots op zijn! Voor een greep uit ons aanbod bekijk zeker deze flyer!
Wat dacht je van "De spel schijf van vijf". In deze module geven we geweldige tips voor
opvoeders van gamende kinderen. We zien dat kinderen meer tijd op schermen doorbrengen dan
ooit tevoren. Tegelijkertijd zien we de worsteling van opvoeders hoe hier mee om te gaan. Het
model van de Spelschijf van 5 richt zich op 5 belangrijke elementen rondom game gedrag, zoals
het vinden van een juiste balans. Een actueel onderwerp met doeltreffende handvatten!

In de module “Handen en voeten geven aan ICT” ontdek je hoe je ICT inzet als onderdeel van je
les, zodat je aanbod echt rijker en doelgerichter wordt.
Wanneer leerlingen niet naar school kunnen komen en/of groepen tijdelijk thuis onderwijs moeten
volgen is dat een hele uitdaging. De module “Effectief leren op afstand” hebben we geüpdatet en
zit wederom vol praktische tips. Doe er je voordeel mee!

DPIA Google Workspace
N.a.v. de geconstateerde privacy risico’s voor Google
Workspace Enterprise zijn er de afgelopen periode door
diverse partijen vragen gesteld of gebruikers met een Google
Workspace for Education – account voldoende beschermd
zijn. Hoe het zit met de privacy van onder andere leerling
gegevens en het gebruik van Google Workspace for
Education?
Deze vraag werd gesteld n.a.v. het rapport wat gestuurd is
naar de regering voorafgaande raadpleging inzake
Google ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid
F.B.J. Grapperhaus. <Lees verder>

Boek een Google Admin
check met een van onze ICTexperts
Of je nu helemaal zelf je eigen Google Workspace omgeving
ingericht hebt en zelf onderhoudt of je doet dit samen met
een externe partij, het is altijd fijn en belangrijk om zelf de
regie te houden over jouw Google cloud. Jij bent als
bestuur/school uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Om een
juiste gesprekspartner te zijn en/of om bij te blijven is het
soms best lastig om voldoende kennis te hebben hoe deze
omgeving te beheren en te voorzien van de juiste
instellingen.
Heb je hier vragen over of wil je hulp bij het (bewust) veiliger
maken van je producten en onderwijs?
Samen met een van onze ICT specialisten doorloop je de
vele instellingen van jouw Google Admin console en ben je
weer helemaal up-to-date! <Lees verder>

Even kennis maken
Hallo, hier ben ik dan… Als nieuw teamlid van Schoolupdate
wil ik me graag even voorstellen!
Ik ben Peter Jilesen, vader van Daan en Dirk en nog steeds
verliefd op Miranda, 61 jr. jong en woonachtig in het
Maasdorpje Maashees op de grens Brabant en Limburg.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als de spin in
het web waar vele onderwijskundige ICT-lijntjes samen
kwamen. Als project- en programmamanager ben ik al jaren
op diverse plekken bezig met het implementeren van vele
mooie ICT ontwikkelingen in het onderwijs. Van de inkoop
van ICT materialen t/m onderwijskundige innovaties mede
vorm geven.
Bij Schoolupdate zet ik deze lijn verder en zal
ik als relatiemanager veel in contact komen met bestuurders,
directies, beleidsmakers en teams van leraren om de
behoefte aan professionalisering in kaart te brengen en
daarna invulling te geven. Samen met onze
onderwijsbegeleiders, de combinatie met onze e-learning en
fantastische samenwerkingspartners. Ik kom graag bij je
langs om nader kennis te maken.
Ik heb er zin in en… "Veel plezier met leren en blijf jezelf
professionaliseren!"

“Strippen- Update-kaart”
Regelmatig komen er allerlei "losse" vragen bij ons binnen
die we graag oppakken. Vragen die betrekking hebben over
de vele aspecten van ICT in het onderwijs. Van visie en
deskundigheid tot leermiddelen en infrastructuur. Soms is dat
een begeleidingstraject, soms een online workshop of
training, soms is dat een teambijeenkomst op school. Ook
komt het voor dat we een vraag krijgen die we binnen een
uurtje, op afstand, kunnen oplossen en leraren of beheerders
daarmee weer verder kunnen; "hoe moet je ook alweer..."
We zien dat er een behoefte leeft om ons als vraagbaak te
gebruiken, maar er vaak wat gereserveerdheid is om die
vragen te stellen. Schroom niet en maak gebruik van onze
kennis! Vaak kunnen we al snel helpen d.m.v. onze
strippenkaart.
De “Strippen-Update-kaart” geeft een bestuur of school de
mogelijkheid om van onze expertise gebruik te maken
om snel een uitdaging of probleem op te lossen. We
bieden drie verschillen mogelijkheden aan:

Update A: 5 uren ondersteuning
Update B: 10 uren ondersteuning
Update C: 20 uren ondersteuning

€ 500,€ 900,€ 1.500,-

Voorjaars cadeau!
Met gepaste trots mogen wij melden dat wij als
Schoolupdate voor Google de kosteloze livestreamtraining
GCE L.1 mogen gaan verzorgen.
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
training en zelfs het examen cadeau te krijgen. Onze enige
voorwaarde: Toegewijde deelname aan de
livestreamtraining met de intentie om gecertificeerd Google
Educator Level 1 te worden! Meer info kijk snel op nu
de Google Educator Level 1 livestreamtraining.
Wekelijks volg je de online training van één uur. We
beginnen op dinsdag 20 april. Na acht trainingssessies,
gericht op steeds één of enkele Google applicaties, volgt er
op dinsdag 22 juni de laatste sessie die vraag gestuurd is.
Zo zijn alle deelnemers helemaal klaar voor het examen.
Ontdek hier het volledige trainingsschema en schrijf je in.
We kijken er naar uit om je online te ontmoeten!

Webinar(s)
Voorlopig blijven we de mogelijkheid bieden om te kiezen
voor een webinar op maat. Kies zelf een onderwerp en wij
zullen jouw team meenemen door bijv. Microsoft Teams,
Google Classroom, E ectief leren op afstand of een ander
gewenst onderwerp.

Neem contact met ons op

Veerkrachtiger door ICT
Juist nu gaat ICT automatisch, maar niets vanzelf!
Fysiek contact, de interactiviteit en het actief en doelgericht mensen op weg kunnen helpen
zijn werkvormen die bij ons hoog in het vaandel staan. Noodgedwongen, maar zo handig als
ICT nu helpend is, proberen wij ook veel via online sessies te ondersteunen. Indien gewenst
aangevuld met toegang tot onze online leeromgeving academie.schoolupdate.nl
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