
D
igitale	didac+ek	-	beslisboom

*	Deze	tool	of	app	werd	door	het	GO!	nog	niet	gecontroleerd	op	de	veiligheid	van	informa9e	&	GDPR.

Google	of	Microso+	Forms:	
leerlingen	beantwoorden	vragen	
via	formulieren.	
Quizlet*:	herhalen	van	leerstof	
en	maken	van	een	quiz.	
Learningapps*:	interac+eve	
oefeningen.

Kahoot*:	quiz	met	de	klas	
Plickers*:	quiz	met	beperkt	
aantal	toestellen	(bv.	
smartphones)	
Peardeck*:	quiz	binnen	Google	
Presenta+es	of	PowerPoint	

Aanbieden	van	materialen:	
Smartschool,	Google	Classroom	
&	Microso+	Teams.	
Maken	van	video's:	
ScreencasAfy,	Loom	&	
opnamefuncAe.

Microso+	Teams:	teams		
Smartschool:	vakken	
Google	Classroom:	lesgroepen

interac+eve	oefeningen	maken	
met	Bookwidgets	
(integreerbaar	in	Smartschool,	
Microso+,	i-Learn,	...)	
of	LearningApps*	
of	Google	/	Microso+	Forms.	

Microso+	Teams	en	Google	Classroom:	
in	documenten	en	opdrachten.	
Smartschool:	via	uploadzone	of	berichten	
algemeen:	via	zelfgemaakte	filmpjes,	
mail,	chat,	...

Bookwidgets*,	LearningApps*,	
Eduten*,	Snappet,	Kweetet,	
Bingel,	...:	
na	het	maken	van	een	oefening	of	
oefeningenreeks.	

Bookwidgets:	evalua+e	integreerbaar	
in	Smartschool,	Microso+,	i-Learn,	...	
LearningApps:	zelf	digitale	evalua+e	
maken	
Google	of	Microso+	Forms:	evalua+e	
d.m.v.	een	formulier

videocall	via	MS	Teams,	Praatbox*,	
Smartschool,	...	
Smartschool:	uploadzone	
MS	Teams:	opdrachten

✅

Wil	ik	de	beginsituaAe	
van	mijn	leerling(en)	
in	kaart	brengen?

✅

Ik	wil	digitaal	doelgericht	differenAëren!

Wil	ik	instrucAe	
op	verschillende	manieren	

aanbieden?

✅

Wil	ik	leerlingen	
in	verschillende	groepen	
(klasoverschrijdend)	

verdelen?

✅

Wil	ik	zelf	oefenstof	creëren	
	of	oefenstof	van	anderen	

aanbieden?

✅

vast	online	aanbod	van	
uitgeverijen	(Kweetet,	Bingel,	
WeZooZ,	Scoodle	Play,	...).	

adap+eve	oefeningen	via	
leerplaPormen	(Snappet,	
Eduten*,	Learnbeat*,	...).

Wil	ik	feed	geven?

✅ ✅

Wil	ik	plaats-	en	
+jdsonaQankelijk	

evalueren?

✅

✅

samen		

individueel

automaAsch

begeleid	door	leerkracht

automaAsch persoonlijk

"Bij de start van een lessenreeks, organiseer ik steeds 
een herhalingsquiz met Plickers om de voorkennis te activeren. 
Op basis van deze informatie kan ik extra oefeningen en 
diepgang voorzien." 

   Sam Panckoucke - Ped. medewerker innovatie - PBD-GO! 

Microso+	&	Google	Forms:	
via	een	formulier	
Padlet*,	Jamboard*	&	Lino*:		
via	een	digitaal	bord

Microso+	Teams:	opdrachten		
Google	Classroom:	Google	Calendar	
Smartschool:	schoolagenda

Microso+	Teams	&	Google	Classroom:	
in	documenten	(opdracht)	
of	cursus	zeSen.	
Smartschool:	via	uploadzone	
algemeen:	via	mail,	chat,	audio-	of	
videofragment.

Wil	ik	mijn	leerling(en)	
zelf	laten	kiezen	wanneer	ze	
welke	instrucAe,	oefeningen	
of	evaluaAe	krijgen	of	maken?

✅

Ik	wil	de	groei	naar	autonomie	van	mijn	leerling(en)	digitaal	ondersteunen!

✅

Wil	ik	een	overzicht	
van	deadlines	

	voor	mijn	leerling(en)?

✅

✅

✅

Wil	ik	dat	mijn	leerling(en)	
zichzelf	kunnen	inschalen	

zodat	ze	instrucAe,	oefeningen	
of	evaluaAe	kiezen	op	hun	maat?

Wil	ik	dat	mijn	leerlingen	
hun	feed	en	evaluaAe	

steeds	kunnen		raadplegen?

feed

evaluaAe
Microso+	&	Google	Forms:	
oplossing(en)	laten	doorsturen	via	
mail.	
Microso+	Teams	&	Google	Classroom,	
Smartschool:	digitale	evalua+es	
beschikbaar	stellen	voor	leerling(en).

Wil	ik	mijn	leerling(en)	
mogelijkheden	bieden	om	
	een	dag-	of	weekplanning	

te	maken?

Microso+	Teams	&	Google	Classroom:	
via	agenda	
Smartschool	of	andere:	
via	tekstverwerker	(tabel)

Ik	wil	digitaal	samen	leren	mogelijk	maken!

Microso+	Teams:	via	kanaal	of	chat	
Smartschool:	forum	of	berichten	
PowerPoint:	presenta+e	inspreken	
(als	instruc+e). Microso+	Teams	&	Google	Classroom:	

makkelijk	videocallen	met	elkaar.	
Smartschool:	videocall	onder	
begegeleiding	van	leerkracht.	
Praatbox*,	Whereby*,	Messenger,	...:		
zelfstandig	videocallen.

Microso+	Whiteboard	&	Miro*:	
noteren	op	een	whiteboard.	
Microso+	Word	&	Google	Doc:	
noteren	in	een	online	tekstverwerker	
Padlet*,	Scrumblr*,	Lino*:		
noteren	op	een	digitaal	prikbord.

Wil	ik	mijn	leerlingen	
elkaar	laten	helpen	
(peer	tutoring)?

✅

✅

✅

✅

Wil	ik	dat	mijn	leerlingen	
op	een	efficiënte	manier	
kunnen	samenwerken	aan	
een	oefening,	project,	...	?

Wil	ik	kunnen	brainstormen	
met	mijn	leerlingen	
(begeleid	of	enkel	de	
leerlingen	in	groep?

via	videocall

aan	documenten
Microso+	Teams	&	Google	Classroom:	
documenten	binnen	kanalen	
Smartschool:	documenten	binnen	
vakken	
OneDrive,	Google	Drive:		
online	documenten

Wil	ik	een	overzicht	
van	welke	leerlingen	

aan	welke	taken	werken	
en	welke	rollen	

er	worden	opgenomen?

	
OneDrive,	Google	Drive,	Dropbox,	...:		
online	document	waar	door	iedereen	
kan	in	genoteerd	worden.

Een	overzicht	aanbieden	op	
Smartschool,	Google	Classroom	
&	Microso+	Teams.	

“Padlet is een heerlijke tool om bij zelfstandig werk snel in te 
pikken op vragen. De antwoorden zijn voor iedereen 
raadpleegbaar en dat vermijdt dat dezelfde vragen telkens 
weer gesteld worden. Het stimuleert ook echt overleg, 
deelnemers worden geprikkeld door elkaars reacties.”  

Dilys Vyncke, pedagogisch adviseur CLIL

"Wij werken samen binnen Google Drive.  De leerlingen houden 
een logboek bij met aan welke taken ze wanneer werken.  Op 
deze manier kunnen we leerlingen  ook evalueren op hun inzet." 
 

Veerle Boone - leerkracht - BuSO De Passer Brugge

"Wij werken met Rubrics in Google Classroom. Op die manier 
krijgt de leerling per onderdeel feedback. Daarnaast geven we 
ook algemene feedback." 
 
 

Veerle Boone - leerkracht - BuSO De Passer Brugge

"Tijdens de lessen atletiek maken we gebruik van de app 
hudl technique*. Met deze tool kunnen leerlingen elkaar 
helpen en feed geven." 

Willem De Craene - Leerkracht Sport - 
GO! Atheneum en leefschool De Tandem

“De cursisten zijn  enthousiast over Quizlet.  Ze vinden het een 
fantastische tool om individueel mee aan de slag te gaan. " 
 
 

Katrien - leerkracht taal - CVO Brussel

“Ik werk veel met Google Forms. Leerlingen kunnen deze 
oefeningen plaats & tijdsonafhankelijk maken (én herhalen). 
Daarnaast krijgen ze snel & automatisch feedback."  
 

Sara - leerkracht - CVO Brussel

"Leerlingen plannen hun remediëringsopdrachten in via 
Google Agenda. Die koppelen we vervolgens aan 
documenten en spreadsheets." 

Willem De Craene - leerkracht Sport - 
GO! Atheneum en leefschool De Tandem

“Google classroom is voor mij een perfecte tool om te 
differentiëren: op basis van mijn Xerte* leerpaden kan ik 
leerlingen uitdagen & extra coachen.” 

Tom Daneels - leraar Engels & aardrijkskunde -  
Maerlantatheneum Blankenberge

"Ik gebruik Bookwidgets om snel individueel feedback 
te kunnen geven. Bookwidgets geeft mij veel informatie 
die ik dan gebruik om te remediëren en te differentiëren." 

Liesbet - leerkracht economie - technisch atheneum Den 
Biezerd 

 

"Wij bieden leerlingen instructiefilmpjes aan via Xnapda* en 
laten ze dan op hun niveau oefenen (keuze uit 3 niveaus) 
door hen een QR-code te laten scannen die leidt naar een 
oefenplatform of Bookwidgets." 
 

Nick Brackeva - mediacoach BaO - Irishof Kapellen

“Binnen onze teamteaching krijgen de oudste leerlingen op 
maandag via Google Classroom een weekplanning met daarop 
de vaste instructiemomenten van komende week. De rest van 
de weekplanning moeten ze dan zelfstandig opmaken en 
aanvullen.” 

leerkracht 3de graad BaO - scholengroep Impact!

"Wij laten leerlingen per 2 of 3 online samenwerken in een 
gedeeld document of aan een gedeelde presentatie. Wij 
merken dat dit een heel stuk vlotter gaat als de kinderen dat 
in de klas al eerder hebben mogen uittesten en dus al wat 
gewoon zijn." 

 mediacoach BaO - scholengroep Fluxus


