ict

BookWidgets.com
Handig, leuk en zeer praktisch

Wie op Facebook zoekt naar onderwijszaken stuit al gauw op de naam Martin
Ringenaldus, met name in twee besloten groepen: ‘Actief leren zonder cijfers’
en ‘Leraar Duits’. Van de eerste groep
is deze collega van de Regionale Scholengemeenschap
Goeree-Overflakkee
(RGO) in Middelharnis medegrondlegger (samen met Jörgen van Remoortere
en Arjan Moree). Over beide groepen,
waarvan met name de eerste een verbluffend aantal ‘leden’ telt, ruim 2750) in de
toekomst meer. (Hoewel – kijk er vooral
eens naar als je zelf ook op Facebook zit
en stuur desgewenst een lidmaatschapsverzoek.)
Wie in maart op het laatste Nationaal
Congres Duits is geweest, heeft daar
kennis kunnen maken met een andere hobby van Martin Ringenaldus: het
bijzonder boeiende en handige programma Bookwidgets.com, waarvoor hij
ambassadeur is. Ook zit hij achter de

site Bijlesduits.org, dat volgens hem aan
modernisering toe is, maar toch: het bijbehorende YouTubekanaal bijvoorbeeld
kent zo’n 1560 abonnees.
Oftewel – Ringenaldus is een ICTduizendpoot. Niet helemaal verwonderlijk als je weet dat hij voordat hij het
onderwijs inging eerst een paar jaar bij
de ICT-poot van TPG Post heeft gewerkt.
Toen hij daar boventallig werd, solliciteerde hij in Middelharnis, zit daar nu
alweer ruim twaalf jaar en combineert
zijn lol in lesgeven met z’n plezier in ICT.

Zelf ontwikkelen
Het oprukken van ICT-componenten bij
leergangen is een interessante ontwikkeling, maar leidde in Middelharnis al snel
tot de conclusie dat het ICT-materiaal
van de gemiddelde uitgever niet bepaald
uitblinkt door creatief gebruik van de
mogelijkheden die ICT biedt. Vaak is het
slechts een elektronisch werkboek. Voor
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een ICT-specialist die al jaren experimenteert met eigen materiaal, is dat niet
bepaald aanlokkelijk. Dus is er versterkt
ingezet op eigen producten. De school,
waar twee jaar geleden in de brugklas
met iPadonderwijs gestart is, ondersteunt de activiteiten van harte, ook met
ontwikkeluren.
Bookwidgets.com is bij dit alles een
bijzonder attractief programma gebleken. Bookwidgets (<www.bookwidgets.
com>), ontwikkeld in en afkomstig uit het
Belgische Hasselt, is een softwarepakket
waarmee docenten eenvoudig zelf interactieve oefeningen kunnen ontwerpen,
niet alleen voor de iPad maar ook voor
Androidtablets, Windowscomputers,
notebooks, laptops en Macs. De werktaal
van het programma is Engels, maar dat
blijkt geen enkel probleem te zijn. Het
programma – in feite een app met tal
van mogelijkheden – biedt tools voor
het creëren van werkbladen, simulaties,

en educatieve games voor alle talen (en
zelfs voor wiskunde). Als je bijvoorbeeld
je leerlingen nieuwe woorden wilt laten
oefenen, kun je makkelijk een digitaal
kruiswoordraadsel ontwerpen.
Je kunt als docent kiezen uit een
bibliotheek van meer dan dertig soorten
activiteiten in de vorm van evenzovele
sjablonen. Die oefensjablonen, ‘widgets’,
kun je op maat invullen en aanpassen
en desgewenst onmiddellijk verzenden
naar leerlingen via de Bookwidgetsapp.
Leerlingscores en -resultaten kunnen
worden vastgelegd en ingekeken door de
docent. Daarmee win je als docent heel
wat tijd en kun je de vooruitgang van
elke individuele leerling beter volgen en
beïnvloeden, desgewenst samen met de
leerling zelf én met de ouders.

Speciale aanbieding
Bookwidgets is een programma dat je
intuïtief kunt bedienen. Het is in België

bekender dan bij ons. Martin Ringenaldus heeft het daar ook ontdekt. In Neerpelt werkt bijvoorbeeld de Sint-Mariaschool met het pakket. WICO campus
Sint-Maria is een school met een ruim
studieaanbod binnen de domeinen Handel, Personenzorg en Wetenschappen.
De opleidingen zijn zowel theoretisch als
praktisch en bereiden voor op het hoger
onderwijs of op de arbeidsmarkt. Serge
Vrancken heeft voor de school een zeer
bruikbare Bookwidgetshandleiding gemaakt. Die vind je op <bit.ly/ltm-bw>.
Helaas geldt ook in dit geval: voor
niets gaat de zon op. Een standaard
proeflicentie voor dertig dagen is gratis. Als kers op de Bookwidgets-taart is
speciaal voor de lezers van dit artikel
een gratis proeflicentie voor drie maanden beschikbaar die na afloop automatisch stopt. Gebruik deze link: <www.
bookwidgets.com/giftcard/DAR3-TNXQ7VXD>. Je beschikt dan over alle func-
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ties van het programma. Nadien kun je
blijven werken met de widgets die je in
deze proefperiode hebt gemaakt, maar
je kunt er niets meer aan veranderen. Er
zijn voor het vervolg twee mogelijkheden: een individueel docentenaccount of
een abonnement per school. De kosten
vallen mee en zijn voor het gebodene
uitgesproken laag: 50 euro per jaar per
docent, voor 1 tot 5 docenten. Daarbij
zijn alle kernfuncties beschikbaar. Heel
voordelig is een abonnement bij meer
dan 10 deelnemende collega’s: 35 euro
per docent, met als bonus nog wat extra
functies. In alle gevallen is het aantal
leerlingen dat de gemaakte widgets mag
gebruiken, onbeperkt. Mocht je een eenmaal afgesloten abonnement willen stoppen, dan blijven alle materialen die je
met Bookwidgets hebt gemaakt beschikbaar en functioneel.
■
Kees van Eunen

