
Moodle voor APV donderdag 2 juli 2015 
 
N.a.v. een aantal gesprekken met geïnteresseerden hebben we besloten de komende jaren in te 
zetten op Moodle als ELO voor onze school. David is degene die zich bereid heeft verklaard de kar te 
trekken. We hebben hierover al van hem gehoord en hopelijk hebben jullie allemaal aan zijn verzoek 
voldaan door aan te geven welke cursussen nog geldig zijn en welke opgeruimd kunnen worden. 
Daarnaast is er frequent contact met de leverancier OpenEdu en met Zaam om ervoor te zorgen dat 
bij aanvang van het nieuwe schooljaar Moodle gebruiksklaar is en bijvoorbeeld ook de clustergroepen 
uit Magister zijn geïmporteerd. Dat is nog wel even spannend want we zijn daarbij afhankelijk van 
externe partijen.  
 
Nu we de keuze gemaakt hebben, is het van belang dat we een gemeenschappelijke inspanning 
leveren om Moodle tot een succes te maken. Dat betekent bij voorbeeld dat iedereen Moodle (in 
mindere of meerdere mate) gebruikt en niet een andere ELO.  
 
Verder moeten we het met elkaar eens worden over de keuzes die de school maakt en de vrijheid van 
de individuele docent om meer of minder werk te maken van de ELO. Ons streven is om een kader 
vast te leggen waarbinnen docenten en secties naar eigen voorkeur opereren. In eerste instantie 
willen we in deze vergadering kijken of we zo’n kader voor de onderbouw kunnen vaststellen. Het gaat 
om de volgende vijf uitgangspunten:  
 

 
Motivatie. 
 
1. Het Cygnus heeft voor klas 1 gekozen voor een handgeschreven agenda waarin ook rubrieken 

studievaardigheden, schoolregels e.d. zijn opgenomen. Om leerlingen optimaal voor te bereiden 
op het gebruik van een schoolagenda is het handig als alle eersteklassers dezelfde hebben. 

2. Met een volledig gevulde agenda in Magister leren leerlingen niet zelf hun agenda in te vullen. Als 
een deel van de docenten toch Magister gebruikt voor het opgeven van het huiswerk, dan schept 
dat verwarring en valse verwachtingen bij leerlingen en ouders. 

3. We kiezen voor één ELO. Het zou verwarrend zijn als een deel Magister-ELO en een ander deel 
Moodle gebruikt. 

4. Ons ELO-gebruik is op dit moment nog erg onoverzichtelijk. Dat vraagt om een inspanning van 
ieder.  

5. Huiswerk (of planningen) vinden leerlingen bij de vakcursussen, maar om te voorkomen dat 
leerlingen overvraagd worden, worden toetsen, so-tjes ingetekend op een verzamelpagina. Het 
idee is om daarvoor een Google Spreadsheet te gebruiken met verschillende tabbladen voor G1, 
G2 en G3,  onderverdeeld in blok I, II en III.  

 
Om het bovenstaande mogelijk te maken moeten de randvoorwaarden voor de docenten in orde zijn. 
David stelt zich daarbij het volgende voor:  
 

 Docenten hebben (op tijd) toegang tot de vakcursussen en beschikken over de juiste rechten. 

 David maakt nieuwe cursussen aan en ruimt de oude op.  

 Wanneer uitgangspunt 5 wordt aanvaard, zorgt David  voor een intekenlijst proefwerken voor de 
onderbouw en digitale klassenagenda's in klaslokalen mentoraat G1 en G2. 

 Docenten kunnen bij David terecht met vragen over Moodle (waarbij het accent zal liggen op het 
leren het zelf te doen). 

 David zet zich in om het aantal administratieve handelingen voor docenten tot een minimum te 
beperken zodat docenten zich kunnen richten op het gebruik.  

1. Leerlingen in klas 1 werken verplicht met allemaal dezelfde Cygnus-agenda. 
Vanaf klas 2 mogen leerlingen zelf hun agenda kiezen. 

2. Docenten schrijven het huiswerk niet in Magister.  
3. Moodle dient als kapstok en wegwijzer voor lesmateriaal en digitale 

leeractiviteiten. 
4. Leerlingen vinden in Moodle ruim van te voren wat het huiswerk is zodat zij een 

weekplanning kunnen maken.  
5. Intekenlijst proefwerken/so’s voor de onderbouw staat op Moodle en is bindend. 

 
 
 



 David is de contactpersoon met de techneuten van OpenEdu (zij hosten en beheren onze ELO). 
Graag vragen aan hun helpdesk via David.  

 David verzorgt bij aanvang van het nieuwe schooljaar voor (nieuwe) docenten een basiscursus 
Moodle-gebruik. Echter, het is ook zeer belangrijk dat nieuwe docenten worden ingewerkt in 
Moodle door hun eigen sectiegenoten.  

 
Hierboven hebben we ons vooral beperkt tot de rol van Moodle als kapstok voor huiswerk, planners 
en lesmateriaal. Ondanks dat we Moodle daarmee enorm tekort doen, is het wellicht verstandig dat 
we ons eerst teambreed richten op bovenstaande punten. Ons ELO-gebruik komt nu over als een 
chaos, daar moeten we van af. 
Grootste meerwaarde van Moodle t.o.v Magister is de mogelijkheid om als sectie nauw samen te 
werken, materialen te delen en per jaarlaag tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Moodle 
biedt daarvoor overzichtelijke leerruimtes met ook voldoende mogelijkheden voor de individuele 
docent om er een eigen draai aan te geven. De leercurve van Moodle ligt iets hoger dan bij Magister, 
maar daar krijg je een hoop extra mogelijkheden voor terug. We denken dat het goed is als een aantal 
secties komend schooljaar door middel van good practices laat zien hoe zij Moodle gebruiken. Er zijn 
tal van mogelijkheden:  

 Hoe je met een paar muisklikken via Quickmail de hele klas (of een selectie daarvan) een mailtje 
stuurt.  

 Hoe je met een (online)opdracht de hele klas een opdracht in laat leveren waarbij Moodle feilloos 
administreert wie wat wanneer ingeleverd heeft (en je raakt nooit iets kwijt).  

 Hoe je middels Keuze even snel een verkiezing kan houden wie de klassenvertegenwoordiger 
moet worden,  

 Hoe je uitgebreide enquêtes kan doen, kan discussiëren via fora, hele quizzen in elkaar kunt 
zetten, etcetera. 

 
Natuurlijk zijn er zoveel meer mogelijkheden op het ICT-front, maar laat Moodle voorlopig het centrum 
zijn van alle digitale leeractiviteiten. Advies is wel de ELO zo in te richten dat je de content eenvoudig 
kunt hergebruiken in navolgende leerjaren.  
 
Namens David en het MT 
 
Paul.  
 


