INFORMATICA EN
DIGITALE GELETTERDHEID
2019-2020

Maandelijkse bijeenkomsten voor
•
Ervaren en beginnende docenten informatica
•
Docenten álle overige vakken, gericht op digitale geletterdheid en informaticatoepassingen in je eigen vak.
•
Experts en belangstellenden uit HO en bedrijfsleven.
Onderwerpen:
•
Actuele en verdiepende onderwerpen rond het vak informatica en de didactiek
•
Actuele ontwikkelingen informatica en ICT - uit HO en bedrijfsleven
•
Digitale geletterdheid voor beginners en gevorderden
•
Uitwisseling inzichten, kennis en ervaring
Elke bijeenkomst heeft een thema ter verdieping; als alternatief: naar eigen keuze werken
met beschikbaar lesmateriaal, met deskundige begeleiding.

DE METIS CODERCLASS
12 SEPTEMBER 2019
De Coderclass is de informatica-stroom bij het Metis in het Metis Montessory Lyceum, 5 uur per week in de
onderbouw met enthousiaste leerlingen. Laat je inspireren door de aanpak en het materiaal waarmee gewerkt wordt.

BEAUTY AND JOY OF COMPUTING
10 OKTOBER 2019
Ga met dit materiaal voor informatica/digitale geletterdheid aan de slag - en help met de vertaling - met en voor
je leerlingen.

MICRO:BIT VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
14 NOVEMBER 2019
Programmeren op verschillende niveau’s, via sensoren en actuatoren verbonden met de fysieke wereld.

JUPYTER NOTEBOOK
12 DECEMBER 2O19
Een professioneel middel voor datascientists, handig voor het onderwijs .

VSP coördinator Informatica: Eelco Dijkstra
eelco@infvo.com

BEKIJK HET
VOLLEDIGE
PROGRAMMA!

SCAN DE QR-CODE

WIE ZIJN WE?
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU,
ruim 40 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke
instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland
en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en
hoger onderwijs, waarbij docentenprofessionalisering
en aansluiting tussen VO en HO centraal staan.

ACTIVITEITEN VOOR DOCENTEN EN TOA’S
Per vak vormen we een professionele community en
ontwikkelen we aanbod naar aanleiding van de vragen
en behoeften van docenten in ons netwerk.

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN
Onze zowel verbredende als verdiepende activiteiten
bieden uitdaging aan individuele leerlingen of klassen
en dragen zo bij aan het maken van een bewuste
studiekeuze.

MEER WETEN?
Ga voor meer informatie over Bètapartners,
lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze
website.
www.betapartners.nl

