Online periodeschrift (met inleveren)
Voor mijn periode economie aan klas 8F heb ik bekeken hoe ze het beste hun periodeschrift
kunnen maken en hoe ik de voortgang kan controleren.
Ik heb ze op de eerste dag een document gegeven waarin ik eerst uitleg geef over wat ik van
hun verwacht tijdens deze periode en van het schrift.
Hallo allemaal,
Welkom bij de periode economie. Deze periode heeft als titel:
Consumeren & Produceren.
Voor deze periode maken we een digitaal periodeschrift. We verzamelen als ons
werk en maken er een werkstuk van waarin we de theorie en
verwerkingsopdrachten bundelen.

Inhoud digitaal periodeschrift
Uiteraard moet je digitaal periodeschrift aan een aantal zaken bevatten.










Een bijpassende titelpagina
Een inlegvel
Een inhoudsopgave
Een voorwoord
De inleiding van deze periode
Per onderdeel een hoofdstuk:
1.
Wat is economie?
2.
Consumeren
3.
Budget
4.
Ruilen
5.
Reclame
6.
Produceren
7.
Overheid
Een begrippenlijst
Een nawoord

Je werkt individueel aan de opdrachten in je periodeschrift. Je moet je periodeschrift
digitaal via It’s Learning inleveren en zal worden gecontroleerd op plagiaat. Dat
betekent dat je niets mag kopiëren van een ander.

Vervolgens heb ik ze nog even kort verteld hoe ik tijdens deze periode wil werken.

Werkwijze periode
Tijdens deze periode gaan we op verschillende manieren aan de slag. Je gaat dingen
zelf onderzoeken aan de hand van verschillende onderzoeksopdrachten. We gaan
tijdens de online bijeenkomsten samen aan de slag met bepaalde onderwerpen.
Daarnaast komen er ook opdrachten die je moet uitwerken en uitrekenen.
Uiteraard is nog niet alles helemaal ontwikkeld voor online lesgeven. Daarom kan
het zijn dat ik wellicht gaandeweg de rit misschien hier en daar dingen verander.
Mocht je ergens tegen aanlopen of heb je suggesties hoe ik dingen anders kan doen
schroom je dan niet om het mij te vragen of te zeggen.
Laten we er in ieder geval het beste ervan maken!

Heel veel succes!
Larry
Maar voor mij was even de vraag hoe kan ik de voortgang van hun periodeschrift goed
monitoren. Daarom bedacht ik mij dat leerlingen aan de slag gaan met een werkdocument
waar steeds alle nieuwe onderdelen aan worden toegevoegd. Ze maken dus 1 document
waarin ze gedurende de periode alle opdrachten meteen netjes op volgorde plaatsen.
Dit document laat ik ze iedere keer voor aanvang van de volgende les via it’s learning
inleveren. Dat gebeurt via opdrachten die ik heb aangemaakt.

Het aanmaken van een opdracht in itslearning wordt uitgelegd op deze plek: Ga naar
itslearning > ga naar het vak: itslearning Essentials (MST-BLS) > ga naar bronnen > klik op
Essentials > ga naar 'instructiekaart opdracht' (tussen onderdelen 8 en 9 in).

Als je in de planner en in de opdracht fijn data invoert dan zien leerlingen het volgende op
de overzichtspagina van het vak:

Deze manier van werken is dus overzichtelijk voor leerling én docent.
Heb je vragen over hoe je dit aan kan pakken, dan kan je contact met mij (Larry) opnemen
via de mail of Teams.

