NIEUW: GOEDEMORGENOPSCHOOL!
WAT IS: GOEDEMORGENOPSCHOOL! – APP
............................................................................................................................................................................

• Hoe kun je met je leerlingen de ontwikkelingen in de wereld volgen en
duiden?
• Hoe kun je actuele maatschappelijke
thema’s bespreekbaar maken in de
klas?
• Hoe kun je met leerlingen werken aan
een open, kritische en respectvolle
houding?
Dit zijn de belangrijke vragen waarop de
Goedemorgenopschool!-app inspeelt met
een dagelijks aanbod op smartphone of
tablet.

De Goedemorgenopschool!-app voorziet
in de groeiende behoefte aan zingeving in
het openbaar onderwijs. Met deze app kan
de docent samen met de leerlingen even
stilstaan bij onze complexe samenleving en
de vragen die daarbij komen kijken.
Een school die de app gebruikt, werkt
intensief aan burgerschap en persoonlijke
ontwikkeling. In de app komen diverse
levensbeschouwingen en levensvragen
aan bod. Het dagelijkse aanbod is actueel
en volgt een thematische ordening.
Een licentie voor de app kost €29,95 per
gebruiker. Leden van VOS/ABB krijgen
50% korting en betalen dan dus slechts
€14,95 per gebruiker.

............................................................................................................................................................................

ONTWIKKEL MEE DIT JAAR!

Goedemorgenopschool!
wordt ontwikkeld door
Creathlon i.s.m. VOS/ABB.
Er zijn 12 plekken beschikbaar
voor scholen die willen meeontwikkelen aan de app. Het is
belangrijk dat de app volledig
aansluit bij de wensen uit de
praktijk. De 12 scholen gaan
co-creëren en profiteren tegelijkertijd van tal van voordelen.

Als ontwikkelschool krijg je:
- inspraak in de ontwikkeling van de app,
- deelname aan gezamenlijke bijeenkomst(en) van ontwikkelscholen,
- gebruikerslicenties voor alle personeelsleden tijdens de proefperiode van
twee maanden (gepland in mei en juni 2017).
Bij deelname als ontwikkelschool is feedback via een korte digitale vragenlijst vereist.
Optioneel: studiemiddag met verdieping en instructie tegen meerprijs à €350,-.
Leden van VOS/ABB krijgen 50% korting op de licenties bij een jaarabonnement.
NB: Op 7 maart organiseert VOS/ABB een diner pensant met een presentatie van het
project en een mogelijkheid tot gesprek. Aanvang: 18:00 uur. Plaats: nader te bepalen.

............................................................................................................................................................................
Een ontwikkelschool levert
een eenmalige financiële
bijdrage om de start van het
project mogelijk te maken.
Gedurende de proefperiode
van twee maanden kunnen
alle docenten gebruikmaken
van het materiaal.
De bijdrage is €850,- incl.
BTW en geeft toegang
tot een onbeperkt aantal
gebruikers
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JA, IK WIL MEEDOEN!

Zonnehof 42A
3811 ND Amerfoort
033 303 31 02
www.creathlon.nl

Houttuinlaan 8
Postbus 162
3440 AD Woerden
0348 405 200
www.vosabb.nl

Wilt u zich opgeven als ontwikkelschool of meedoen aan het
diner pensant op 7 maart?
Neem dan contact op met
VOS/ABB.
Hans Teegelbeckers
hteegelbeckers@vosabb.nl
06 51 60 32 09
Marleen Lammers
mlammers@vosabb.nl
06 10 94 66 52
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