Monitorvragen bij de workshop Informatievaardigheden binnen

Leerkrachtvragen groep _________
Invullen ter voorbereiding op de workshop informatievaardigheden indien de monitor niet is gebruikt.

a. Hoe vaak geef je expliciet aandacht aan het onderwerp informatievaardigheden?
Minstens 1x p/wk

Minstens 1x p/mnd

Minstens 1x p/jr

Nooit
(ga naar e)

b. Welke vaardigheden laat je aan bod komen?
Niet

Soms

Vaak

Altijd

Niet

Soms

Vaak

Altijd

Bedenken welke info gezocht moet worden
Bedenken hoe en waar de info gevonden kan worden
Bekijken wat de kwaliteit van de gevonden info is (betrouwbaar /
volledig / actueel)
Selecteren van bruikbare info
Verwerken van bruikbare info
Naar bronnen verwijzen
Beoordelen van het eindproduct
Reflecteren op het zoekproces en verbeterpunten benoemen

c. Hoe pak je dit didactisch aan?

Uitleg geven over het nut van infovaardigheden
Vaardigheden voordoen
Leerlingen eerst begeleiden en daarna zelfstandig of samenwerkend
oefenen
Leerlingen bevragen over het hoe en waarom van gemaakte keuzes
Betekenis en bruikbaarheid van de vaardigheden voor andere
situaties bespreken
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d. Welke bronnen laat je aan bod komen?
Niet

Soms

Vaak

Altijd

Boeken
Kranten / tijdschriften
Internet
Personen

e. Op welke manier komen infovaardigheden aan bod in je lesprogramma?
(meer antwoorden mogelijk)
Als losse les

f.

Geïntegreerd in
(zaakvak)onderwijs

Als project

Anders

Hoe vaak geef je opdrachten of huiswerk waarbij leerlingen infovaardigheden moeten
gebruiken?

Minstens 1x p/wk

Minstens 1x p/mnd

Minstens 1x p/jr

Nooit

Monitorvragen bij de workshop Informatievaardigheden binnen

Leerlingvragen groep _________
Bespreek deze vragen in de groep ter voorbereiding op de workshop informatievaardigheden indien
de monitor niet is gebruikt en noteer de groepsresultaten op hoofdlijnen.

a. Als ik informatie moet zoeken, dan zoek/vraag ik het…
In een boek

Op computer / tablet
/ ipad

Op telefoon

Aan iemand vragen

b. Hoe vaak lukt het je om zonder hulp de informatie te vinden die je zoekt?
Nooit

Soms

Vaak

Altijd

c. Als ik de informatie die ik zoek niet kan vinden dan…
Nooit
Vraag ik het aan juf of meester
Vraag ik het aan m’n ouders
Vraag ik het aan een klasgenoot
Zet ik een vraag op twitter/blog
Vraag ik het in de bibliotheek
Vraag ik het aan een deskundige
Doe ik iets anders, namelijk…

Soms

Vaak

Altijd
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d. Hoe zoek je informatie? Geef aan hoe vaak je iets doet.
Nooit

Soms

Vaak

Altijd

Als ik op internet zoek, type ik
meer dan 1 zoekwoorden
Als ik info heb gevonden, kijk ik
ook nog in andere boeken of
websites
Als ik info zoek, schrijf ik eerst
op wat ik zelf al weet over het
onderwerp
Als ik info zoek, maak ik een
lijstje met woorden die me
helpen met zoeken
Als ik info zoek, bedenk ik eerst
waar ik die het beste kan
vinden

e. Wat doe je met informatie die je hebt gevonden?
Nooit
Controleren wie het op internet heeft gezet
Controleren of het niet te oud is
Overnemen door knippen en plakken
Opschrijven in m’n eigen woorden
Combineren met wat ik zelf al wist

Soms

Vaak

Altijd

