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ICT gebruiken om de les af te sluiten

"Deze bijeenkomst is geslaagd als..."

Ga naar menti.com, gebruik code xxxx xxxx

Maak de zin af: Wanneer is de bijeenkomst voor jou geslaagd? Wat wil 
je zeker horen?





ICT gebruiken om de les af te sluiten -
leerdoelen
Aan het eind van deze bijeenkomst:

• Heb je ideeën opgedaan over het inzetten van verschillende 
toepassingen om je les mee af te sluiten.

• Heb je voorbeelden gezien waarmee jij morgen in jouw les meteen 
aan de slag kunt.

• Kan je aangeven op welke manier je nog verder bent geholpen.



De Afsluiter – waarom?

• Aandacht

• Herhaling

• Borging



De Afsluiter – waarom?

Even checken!

Ga naar Socrative.com kies voor student 
login. 

Gebruik Room Name: JUFFLOHR



De Afsluiter – hoe?



De Afsluiter – wat?

• Wat heb je geleerd? (inhoud en 
vaardigheden)

• Hoe heb je geleerd? (toegepaste 
strategieën)

• Wat heeft het je opgeleverd? (resultaten)

• Hoe heb je het ervaren? (de sociale 
interactie)



De Afsluiter – wat?

https://exitticket.nl/ticket/platformvmbo



Aandachtspunten

• Wat wil je bereiken met de afsluiter?

• Start voor de volgende les?



Evaluatie

Kijk terug op de bijeenkomst en bedenk of je hier morgen mee aan de 
slag kunt. Wat neem je jezelf dan voor? Wat heb je nog nodig om aan 
de slag te gaan?



Terugblik

• Verwachtingen ophalen met Mentimeter

• Stellingen met Socrative

• Verdiepende feedback en tips ophalen met ExitTicket.nl

• De mogelijkheden van Forms



Aan de slag!

Met welke toepassing ga jij aan de slag?

• Maak een account aan

• Formuleer 2 of 3 vragen

• Zet klaar voor je leerlingen

• Test met je buurman of buurvrouw





Voucher code voor 
30 dagen extra 
gratis LessonUp



Achtergrond informatie

• De zes rollen van de leraar: de afsluiter (onderwijs van morgen)

• De zes rollen van de leraar – Martie Slooter

• Haal meer uit het einde van je les – Frank Gaarthuis

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/ovm/zes-rollen-leraar-afsluiter/
https://www.bruna.nl/boeken/de-zes-rollen-van-de-leraar-9789492525123?gclid=Cj0KCQjwr-SSBhC9ARIsANhzu14q60R8AGSXQJpJu6HrIym32MDPVZ-MA-dlT0sksfeMNHoXHhEOBQsaAocDEALw_wcB
https://www.bruna.nl/boeken/haal-meer-uit-het-einde-van-je-les-9789082219265


Mentimeter

• Gratis te gebruiken



Socrative

• Gratis te gebruiken



ExitTicket.nl

• Gratis te gebruiken



Forms

• Gratis te gebruiken



Inhoud sessie 60 minuten

• Voor je het in de gaten hebt gaat de zoemer alweer, heb je net tijd om 
het huiswerk door te geven en je leerlingen een fijne middag te 
wensen. Eigenlijk had je de les iets interactiever willen afsluiten, 
willen controleren of je doelen bereikt zijn, checken of iedereen alles 
begrepen had. In deze sessie gaan we aan de slag met verschillende 
werkvormen om je les af te sluiten met behulp van ICT.


