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Geachte collega
Welkom bij onze nieuwe iTILT-nieuwsbrief, die wij vanaf nu driemaandelijks zullen versturen om u op de
hoogte te houden van onze projectactiviteiten. In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van het iTILTproject, een overzicht van onze activiteiten tot nu toe en interessante blogs over interactive whiteboards
(IWB).
OVER iTILT
Het Europese project iTILT (www.itilt.eu) onderzoekt hoe digitale schoolborden best in een communicatieve
taalles geïntegreerd kunnen worden. Het levert op verschillende manieren een concrete bijdrage om dit doel
te bereiken: door concrete tips voor taalleerkrachten, door op onderzoek gebaseerde trainingsmaterialen,
door voorbeelden van activiteiten voor leerlingen van verschillende niveaus, leeftijden en in verschillende
talen. Naarmate het project vordert, zal de iTILT-website voorbeelden vanuit de lespraktijk bieden, inclusief
videomateriaal met bijbehorend lesmateriaal en de commentaren van leerkrachten en leerlingen.
Over digitale schoolborden
Digitale schoolborden kunnen een taalles aanzienlijk veranderen. Om dit te realiseren moeten leraren een
adequate opleiding en ondersteuning krijgen, waarbij ze leren hoe ze de tool op een communicatieve manier
kunnen gebruiken. Ze moeten zich niet alleen bewust zijn van strategieën en procedures voor het ontwerpen
van doeltreffend materiaal, maar ook de gelegenheid krijgen om over hun lespraktijk te kunnen reflecteren.
Het iTILT-project: stand van zaken
Het team werkt momenteel volop aan het ontwerp van het trainingshandboek en de criteria voor het design
van IWB materialen. Het handboek zal de basis vormen voor de trainingsactiviteiten met leerkrachten in de
verschillende partnerlanden later in het jaar. We kijken ernaar uit om samen met onze (geassocieerde)
partners het trainingshandboek verder te bespreken.

De iTILT-website en sociale media
Kort na de start van het project in januari 2011 werd de iTILT-website (http://itilt.eu) gelanceerd. Dit is een
ideale manier voor u om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.
Via sociale media willen wij in contact komen met iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik van digitale
schoolboorden: u kunt ons volgen op Twitter (http://twitter.com/ITiLTeu), met ons bevriend worden op
Facebook (http://tinyurl.com/itilt) en zich bij ons LinkedIn-netwerk aansluiten (http://tinyurl.com/itilteu)
U kunt onder meer ook naar de podcasts op onze website luisteren. In de eerste drie afleveringen spreken
de projectpartners over hun visie op digitale schoolborden en waarom ze denken dat het iTILT project
belangrijk is.
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NIEUWS VAN ONZE BLOG
Op onze blog informeren we u over de belangrijkste IWB-ontwikkelingen op het vlak van onderzoek en
praktijk. Hieronder een overzicht van enkele van de blogs die we gepubliceerd hebben:

PAS publiceert brochure over digibord en kleuters.
In samenwerking met het Community Learning Centre (CLC) Arnhem, Marant Adviseurs in leren en
Ontwikkeling en het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO ontwikkelde de Stichting Primair
onderwijs Arnhem in Samenwerking (PAS) een brochure 'Een digibord in de onderbouw? Doen!, over
digibordgebruik in kleutergroepen. Voor meer informatie: http://www.itilt.eu/node/36
NL study on usability goals & design criteria for IWB materials
A recent NL study on usability goals & design criteria for IWB-materials, especially related to Primary
teaching, has come up with a very useful set of guidelines relevant to all teachers using this technology.
Read more here: http://itilt.eu/node/19
Research on using the IWB to support classroom dialogue
Other recent research which may be of interest is that conducted by the University of Cambridge. One of the
conclusions suggests the use of the IWB as a ‘digital hub’, drawing together different technologies for
dialogic learning and teaching. Read more here: http://itilt.eu/node/14

We hopen dat u onze nieuwsbrief interessant vindt en blijven graag verder in contact met u.

Het iTILT-team

Margret.oberhofer@ua.ac.be
info@itilt.eu
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