
Digitale geletterdheid roept allerlei reacties op; liefhebbers zijn er dol op en anderen laten het liever aan andere 
professionals over. Met digitale geletterdheid worden vier basisvaardigheden bedoeld: ICT-basisvaardigheden, 
mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. In 2021 moet de leerlijn digitale geletterdheid op 
elke basisschool zijn vormgegeven.

Wanneer er iets moet worden ontwikkeld op dit gebied, wordt al snel gekeken naar de mensen met affiniteit 
rondom digitale geletterdheid. Als experts kunnen wij het verschil maken in de digitale wereld voor het 
basisonderwijs. Door samen te werken, hebben we meer slagkracht en zijn we sneller in staat om elkaar verder te 
helpen. Doe je mee?

Digi-netwerk bijeenkomst
25 SEPTEMBER 2019                   SAVE THE DATE!

HEB JIJ AFFINITEIT MET 
DIGITALE GELETTERDHEID?



WE NODIGEN JE UIT VOOR EEN INSPIRERENDE BIJEENKOMST OVER DIGITALE GELETTERDHEID!

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
Tel. 038-4257620

DIGI-NETWERK

In deze bijeenkomst ontmoeten mensen 
elkaar die affiniteit hebben met digitale 
geletterheid en hier op het werk of in de vrije 
tijd actief mee bezig zijn. Het doel is om met 
elkaar te zorgen dat het basisonderwijs 
digi-ready wordt.

Wat gaan we doen?
Tijdens deze bijeenkomst gaan we:
     - tips en tricks krijgen en delen over het
       vertalen van digitale geletterdheid naar de
       praktijk;
     - kennis maken met andere digi-experts die
       betrokken zijn bij het po;
     - in kaart brengen welke vraagstukken er
       zijn;
     - in een digi-intervisie problemen en
       casussen bespreken;
     - netwerken met een drankje en hapje.

Wat levert het op?
Na de bijeenkomst heb je:
     - antwoord op de vraag: ‘Hoe krijg je diegene mee die
       nog(al) digitaal laaggeletterd zijn?’;
     - actuele thema’s besproken;
     - een vertaalslag leren maken van abstracte modellen en
       theorieën naar je eigen praktijk;      
     - een plek gevonden om praktische tips en tricks uit te
       wisselen met gelijkgestemden;
     - de tijd gevonden om in alle drukte bewust na te denken
       over digitale geletterdheid in je school en maatschappij.

Datum
Woensdag 25 september 2019
Tijd
14.30 - 17.00 uur
Locatie
Katholieke Pabo Zwolle
Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. De 
bijeenkomst vindt doorgang vanaf vijf deelnemers.
Aanwezig zijn bij de digi-bijeenkomst?
Meld je voor 16 september aan via www.kpz.nl/digi-netwerk


