
Webteksten en nieuwsbrief

Algemeen
Onderstaande tekst kun je aan de website toevoegen of gebruiken in de nieuwsbrief naar
ouders.

Optie 1

Digitale geletterdheid

Om onze leerlingen de nodige digitale kennis en vaardigheden bij te brengen, gebruiken
wij vanaf dit schooljaar Basicly, een online leerplatform met lesmateriaal voor
mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, computationeel denken en informatievaardigheden.
Met deze kennis en vaardigheden zorgen we ervoor dat onze leerlingen goed gebruik
kunnen maken van technologie, online steviger in hun schoenen staan en dat ze
weerbaarder zijn voor bijvoorbeeld nepnieuws, online gepest en cybercriminaliteit.

Bekijk hier de introductievideo van Basicly.
Bekijk de introductie van ‘digitale geletterdheid’.

Optie 2

Digitale geletterdheid

Vanaf dit schooljaar werken we samen met Basicly, een online leerplatform voor digitale
geletterdheid. [GROEP/KLAS] spijkert elke week aan hun ICT-basisvaardigheden,
mediawijsheid, computationeel denken en informatievaardigheden. Onder begeleiding van
hun leerkracht krijgen ze op een speelse manier bijvoorbeeld de basis mee van digitale
tools en leren ze kritisch kijken naar sociale media.

Bekijk hier de introductievideo van Basicly.
Bekijk de introductie van ‘digitale geletterdheid’.

TIP | Eén van de bovenstaande teksten kun je toevoegen op een aparte pagina over digitale
geletterdheid of onderbrengen op bestaande pagina’s zoals “Projecten”,, “Onderwijsconcept”,
“Missie en visie”. Voorbeelden: Dorpschool Meenden & CBS De Leensteril.

TIP | Voeg je graag nog extra informatie toe over de vaardigheden van digitale geletterdheid?
Kijk op de Basicly website voor meer informatie over mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden,
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computational thinking en informatievaardigheden. Je bent natuurlijk vrij om deze teksten te
gebruiken mits bronvermelding.

Samenwerkingspartner
Heb je een pagina op je website voor partners? Download hier ons logo. Voorbeeld Prinses
Beatrixschool.

“Basicly helpt scholen met de implementatie van digitale geletterdheid.”

Nieuwsbrieven naar ouders
Per groep vind je op het Basicly platform nieuwsbrieven die je kunt versturen naar
ouders/verzorgers. In de nieuwsbrieven leggen we uit wat de kinderen leren rond digitale
geletterdheid én geven we leuke tips voor aanvullende activiteiten thuis. Zo houd je het
thuisfront op de hoogte over wat jullie doen in de klas en krijgen ouders/verzorgers een beter
zicht op wat digitale geletterdheid op school precies inhoudt.
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