
Digitale	didac+ek	-	beslisboom

* Deze tool werd door het GO! nog niet gecontroleerd op de veiligheid van informatie & 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,	...	

videocall	via	MS	Teams,	
Praatbox*,	

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	
leerplaOormen	(Snappet,	
Eduten*,	Learnbeat*,	...).

✅ ✅

Wil	ik	plaats-	en	
+jdsonaPankelijk	

evalueren?

✅

✅

Wil	ik	feed	geven?

samen		

individueel

persoonlijkautomaAsch

automaAsch

begeleid	door	leerkracht

"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 - Pedagogische med. innovatie - PBD-GO! 

"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

“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

“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


