
 

PBD-GO! 

Vakgerichte ondersteuning digitaal leren 

 
 
 

Overzicht GO! Virtuele Ruimtes SO op SmartSchool 

Vak Beschikbaar materiaal 
Mogelijkheid tot interactie tussen collega’s  en/of materialen 

delen via upload 

Aardrijkskunde  Webpaginas als Telescoop, Klascement, Wezooz,  
staan vermeld. 

Leerpad elearning aangeboden. 

Wiki afstandsleren aangeboden 

Communicatiekanaal via google form (dagelijks vragen 
beanantwoorden) 

Samenwerking met lerarenopleidingen van hogescholen inzake 
maken van digitaal lesmateriaal 

Biologie Zie STEM 

Bouw-Hout-
Schilderen Decoratie 

Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen Via uploadzone materiaal delen  

Burgerschap 

 

Focus op gepersonaliseerd (samen) leren door middel 
van een aangereikte leidraad in het vaknieuws. 

Mogelijke inhouden opgesomd. 

Oproep om materiaal door te mailen. Wordt toegevoegd aan het 
leerpad. Leerpad is toegankelijk via het vaknieuws. 

Tips via mail doorgeven  

Chemie Zie STEM 

Duits Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen Via uploadzone materiaal delen + dagelijks vragen beantwoorden 
verzameld in google form 

Economie-handel Ja  Ja  Via uploadzone materiaal delen  
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Elektronica/ 
Elektriciteit 

Een selectie aan digitaal lesmateriaal Via google drive+ dagelijks vragen beantwoorden verzameld in 
google form 

vraag om via google didactisch materiaal door te sturen  

Engels  Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen we beantwoorden dagelijks de vragen die leerkrachten via google 
form stellen 

Frans  Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen we beantwoorden dagelijks de vragen die leerkrachten via google 
form stellen 

Fysica  Zie STEM 

Gedrags- en cultuur-
wetenschappen 

Focus op gepersonaliseerd (samen) leren door middel 
van een aangereikte leidraad in het vaknieuws. 
 

Mogelijke inhouden opgesomd.  

Oproep om materiaal door te mailen. Wordt toegevoegd aan het 
leerpad. Leerpad is toegankelijk via het vaknieuws. 

Vraag om materialen en tips via mail door te geven  

Geschiedenis  Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen Er wordt gevraagd om materialen via mail door te geven 

Informatica en 
dactylografie 

In het vaknieuws: 

tips m.b.t.  leerplanrealisatie 
tips m.b.t. afstandsleren 

Via uploadzone mogelijkheid tot delen. Link tot de zone vak bericht 
in vaknieuws. 

Latijn-Grieks  Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen Vraag om via mail materiaal door te sturen  

Lichaamsverzorging 
en mode 

Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen Via uploadzone / samenwerkingsruimtes materiaal delen  

LO  Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen Mogelijkheid om samen te werken in TDT wordt binnenkort 
mogelijk 
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Vraag om materialen en tips via mail door te sturen 

MO Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen Via uploadzone materiaal delen  

We beantwoorden dagelijks de vragen die leerkrachten via google 
form stellen en de vragen+antwoorden worden in een FAQ 
opgenomen 

Natuur-
wetenschappen 

Zie STEM 

Nederlands Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen We beantwoorden dagelijks de vragen die leerkrachten via onze 
Google Forms (MT) stellen. 

Via de uploadzone kunnen de leraren materiaal delen.  

Via onze Symbaloo kunnen  leraren digitaal leermateriaal 
Nederlands raadplegen. Hierin verzamelen we alle websites die 
gratis materiaal ter beschikking stellen. De leraren vinden er online 
oefeningen, romanfragmenten en taaladvies. Leerlingen kunnen 
met dit materiaal aan de slag om op afstand Nederlands te leren.  

JAAN  Selectie van geschikte doelen 

Geen digitaal materiaal, wel worden er werkvormen 
aangeboden  

Vraag om materiaal via mail door te sturen  

Personenzorg  Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen Via uploadzone / samenwerkingsruimtes materiaal delen  

STEM  https://sites.google.com/view/thuisinstem/homepage Vraag om materiaal via mail door te sturen  

Techniek  Selectie van geschikte doelen 

Mogelijke werkvormen worden aangeboden  

Via uploadzone / samenwerkingsruimtes materiaal delen  

  

https://www.symbaloo.com/mix/gonederlandsdigitaal
https://www.symbaloo.com/mix/gonederlandsdigitaal
https://sites.google.com/view/thuisinstem/homepage
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Toerisme  Algemene webpagina’s als TOLL-net, klascement, enz. 
staan vermeld  

Communicatiekanaal via google form  

Voeding  Selectie van geschikte doelen en lesmaterialen 

Verwijzing naar MJ-Publishing voor het aanvragen van 
licenties voor de digitale handboeken. 

Verwijzing naar het leerplatform van Horeca Forma. 

Inspiratielijst voor didactisch materiaal in virtuele 
ruimte.  

Bronnenlijst in virtuele ruimte. 

Via uploadzone materialen delen  

  

 


