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Praktijkvoorbeeld
De leerlingen van groep 7 starten de dag met een nieuwskring. Ze hebben de opdracht gekregen om een
nieuwsbericht te zoeken, waarmee het woord ‘verdeeldheid’ toegelicht kan worden. Het nieuwsbericht
kan een afbeelding of titel zijn, waar eventueel ook een link van een ilmpje of website achter zit. Zodra de
leerlingen in de klas zijn, versturen ze hun inbreng via telefoon of tablet naar het digitale schoolbord waar de
applicatie Flinga (arena) geopend is.
Een leerling (voorzitter) brengt met behulp van de groep een ordening aan in alle berichten. Hij kan de ‘input’
verplaatsen, vergroten, verkleinen en groeperen tot een overzichtelijk geheel. De verzameling berichten zorgt
ervoor dat leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Het roept vragen op die ze met elkaar willen bespreken.
“Wat bedoelen ze met die titel?” “Welk verhaal zit erachter?” “Hoe komt het woord verdeeldheid hierin terug?”

Er wordt vervolgens een nieuwsbericht uitgekozen waar de hele klas verder op in zal gaan. Het nieuwsbericht
wordt naar een blanco scherm overgebracht en leerlingen sturen eventuele vragen of opmerkingen over dit
bericht naar het bord. Het denkproces van leerlingen wordt direct zichtbaar voor iedereen en het biedt mooie
input voor het gesprek en de verdere toelichting van de leerling die het nieuwsbericht heeft ingebracht
Uiteindelijk overleggen leerlingen samen over de deinitie van het woord verdeeldheid. De nieuwskring wordt
afgesloten door in groepjes de volgende zin af te maken ”Verdeeldheid betekent…”. Per groepje wordt de zin
doorgestuurd naar het bord. Alle leerlingen kunnen met hun telefoon of tablet hun stem uitbrengen voor de
zin die volgens hen de beste deinitie van het woord verdeeldheid geeft.

Leerlingen hebben een actieve bijdrage in het proces. Zij kunnen vragen stellen of opmerkingen plaatsen en
ontvangen telkens visuele informatie op het bord dat de interactie stimuleert. Kortom, ICT als onderdeel van een
dynamische en inspirerende leeromgeving.

Martine Creemers
Meer informatie over Flinga vind je op www.nordtouch.ﬁ
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