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De bedoeling van deze workshop

Je hebt kennisgemaakt met twee webtools die je 
kunt inzetten bij schrijf- en spreekvaardigheid

Je weet wat de meerwaarde is van het werken met 
deze digitale middelen

Je weet hoe je digitale opdrachten effectief kunt 
inzetten in de les en hoe je tegemoet kunt komen 
aan de verschillen tussen cursisten



De inzet van ICT in de taalles

• We maken een ‘room’ aan in TodaysMeet

• Schrijf een (aantal) lesactiviteit(en) op waarbij je digitale 
middelen inzet bij schrijf- en gespreksvaardigheid

• Wat is de meerwaarde van deze webtool?  

• Hoe zou je TodaysMeet kunnen inzetten bij schrijfvaardigheid?



Mogelijke verwerkingsvormen

Inventariseer voorkennis bij cursisten over een bepaald thema 
voordat ze een schrijfopdracht gaan doen.

Laat cursisten een eerste zin van een brief schrijven. Vergelijk 
de zinnen: welke is de beste? En waarom?

Laat cursisten zoveel mogelijk zinnen maken met een 
grammaticale constructie.

Geef 5 woorden en laat de cursisten een spannende eerste zin 
van een roman schrijven. 

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



Tips

Laat cursisten in duo’s met één device werken. Ze 
overleggen eerst met elkaar.

Geef aan dat je niet twee dezelfde zinnen wilt zien.

Bewaar de transcripten voor een volgende les. 



Webtool bij spreekvaardigheid



Vooraf

Laat jij je cursisten wel eens een gesprekje 
opnemen?

Hoe verzamel je die gesprekken?

Wat doe je ermee?

Hoe geef je feedback?

Hoe breng je de vooruitgang in kaart?



Spreekproducten verzamelen ‘Let’s Recap’

• Met je mobiel: download de app 

• Of

• Ga naar de website: letsrecap.com

• Kies de mogelijkheid ‘Join Pin’ en vul de pin in.

• Vul je naam (en emailadres) in.

• Wacht op een melding dat er een opdracht klaarstaat en
neem het filmpje op. 

• Klik op ‘submit response’.

https://letsrecap.com/classpin/


Reflectie op werking tool

Hoe vond je het gebruiksgemak van deze 
webtool? 

Hoe zou jij deze tool inzetten?

Welke spreekopdrachten zou jij geven?

Wat zou je kunnen doen met de opbrengsten?



Veel succes én plezier met het 
werken met ICT in je lessen!
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