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Wij vinden het als school belangrijk om aan te sluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden. Daarin springt hier voor 
ons uit dat wij willen dat leerlingen ict-en informatievaardigheden gaan leren, zodat ze als volwaardig burger in 
onze maatschappij kunnen meedraaien. Op de Regenboog vinden wij het belangrijk dat je met ICT leert 
omgaan. Wij zetten de software van onze methodes in voor de extra inoefening van de taal-en rekenkundige 
vakken. Daarnaast zetten wij ict in bij wereldorientatie. Te denken valt aan het maken van werkstukken en 
muurkranten. Onderwijs geven in dingen als Word, Prezi en Powerpoint vinden wij van groot belang. Wij gaan 
hiervoor werken met leerlijnen(een opbouwende leerlijn per groep) waarin in lessen deze vaardigheden aan 
bod komen. ICT mag echter niet te overheersend zijn, zeker in de onderbouwgroepen blijft bij ons de nadruk 
liggen op het leren lezen en schrijven en spelenderwijs ontdekken. Huiswerk- en leerlingsoftware zetten wij 
verder in voor een verrijkingsaanbod voor onze leerlingen en daarnaast om een zo gedifferentieerd aanbod 
mogelijk te maken. Onze leerlingen oefenen ook thuis op de software via Zulu Connect.Samenvattend kunnen 
wij zeggen dat  ICT voor ons een hulpmiddel is  en geen doel op zich. Wij vinden het tevens van belang aandacht 
te schenken aan Mediawijsheid. Het goed kunnen omgaan met veilig internetten,kritisch denken, cyberpesten 
en het opzoeken van informatie zal in onze lessen zeker aan bod komen, aangezien ICT en het internet op 
scholen niet meer valt weg te denken. Wij doen jaarlijks mee aan de Week van de Mediawijsheid en zetten in 
op gastlessen. Wij willen ook een ouderavond daaraan koppelen bijvoorbeeld op het gebied van cyberpesten. In 
de klassen wordt tevens aandacht besteed aan wat wel/niet mag m.b.t mediawijsheid. 
 
 Digitaal toetsen van methodetoetsen zoals bij rekenen en taal  doen wij sporadisch, alleen met kinderen met 
een ontwikkelingsvoorsprong of een leerachterstand kan dit middel worden ingezet. In de groepen 7 en 8 kan 
hier van worden afgeweken en zetten wij soms digitale toetsen in bij rekenen en woordenschat. Het 
verkeersexamen wordt wel digitaal afgenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds dit schooljaar is ICT Coordinator Niels Boersma gevraagd om ICT lessen in de klassen te 
geven. Aan bod zal dit schooljaar o.a programmeren komen en het omgaan met 
presentatiemiddelen zoals Powerpoint, Word en Prezi. 
In de lessen zal een opbouw zitten; een leerlijn voor de school. 
 
In november zullen alle teamleden geschoold worden in office365. Teamleden hebben zelf 
kunnen kiezen uit de basistraining of de gevorderde training. Bij de basistraining gaat het met 
namen over het bewerken en opslaan van documenten in Sharepoint. Bij de gevorderde 
training wordt aan behalve Sharepoint ook aandacht besteed aan Forms, Teams, en Sway. 
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- Leerlingen leren om te gaan met verschillende devices (daadwerkelijk leren hoe het werkt) 
- Leerlingen leren werken met office toepassingen 
- Leerlingen leren (kritisch)om te gaan met informatie beschikbaar via internet. (mediawijsheid) 
- Leerlingen op maat onderwijs kunnen bieden door inzet van adaptieve programma’s.  

- Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om het onderwijs nog meer op maat te maken voor 
alle leerlingen met behulp van digitale leermiddelen.  

-  

 
-  Sinds dit schooljaar zijn er 25 Chromebooks in gebruik.  
- Daarnaast hebben wij er recent 11 bijgekocht, zodat elke klas er ook 5 permanent in 

de klas kan plaatsen 
- De Wifi is dekkend voor de hele school. 
- Er zijn in 2018-2019 en 2019-2020 nieuwe computers voor de hele school 

aangeschaft en de oude zijn verwijderd. 
- Alle klassen beschikken over Touch Screen Predia digiborden. 

 

 


