Beste,
Leuk dat je geïnteresseerd bent in het BSM traject. Tijdens het schooljaar 2022-2023
ontwikkelen we samen met andere enthousiaste docenten LO de BSM opzet in de
Sportfolio App. Dit kunnen huidige gebruikers zijn die actief willen innoveren binnen
BSM of nieuwe docenten die de Sportfolio App willen gebruiken tijdens het aanbieden
van BSM.
Het doel van het traject is om gezamenlijk tot een ideale en kwalitatief hoogwaardige
BSM invulling te komen die direct in de praktijk te gebruiken is. Doordat we met
meerdere docenten LO en dus verschillende expertises werken aan betekenisvolle
opdrachten, kunnen we elkaar enorm versterken. We leren van elkaar en gebruiken
elkaars content, zodat je niet alles zelf hoef te doen of te ontwikkelen. Uiteindelijk
komen we tot een mooie basisinvulling van de Sportfolio App BSM.
Werkgroep
Om dit te bereiken zijn we nu op zoek naar enthousiaste docenten LO die geïnteresseerd
zijn in BSM. We zetten een werkgroep op en benaderen hierin tevens de KVLO, SLO en
lectoraten om mee te denken. De docenten maken binnen hun expertise opdrachten of
verwerken bestaande opdrachten in de BSM module. De opdrachten worden vervolgens
gedeeld onder de werkgroepleden.
Planning t/m schooljaar 2022-2023
Tot 15 oktober

Promotie BSM traject

15 t/m 1 november

Inventarisatie expertise deelnemers

Maandag 2 november 16.00-17.00 uur

Start BSM traject (online call)

Woensdag 1 maart 16.00-17.00 uur

Opbrengst fase 1 (online call)

Donderdag 29 juni 15.30-17.00 uur

Opbrengst fase 2 & afsluiting (online call)

Gedurende het traject krijg je via de mail nieuw ontwikkelde BSM opdrachten binnen.
Nadat je als docent een BSM activiteit hebt ontwikkeld wordt deze gedeeld met de
andere leden uit deze werkgroep. Je kunt direct kiezen of je deze activiteit ook zelf wilt
gebruiken en hij komt automatisch beschikbaar in je eigen beheer omgeving.
Aanmelden
Ben jij enthousiast, ontwikkel je graag mee of heb je nog vragen? Meld je aan door een
mail te sturen naar info@sportfolioapp.nl of bel direct naar 0643444640.

Kosten
De kosten zijn conform de prijzenstaffel https://www.sportfolioapp.nl/prijzen/. Door
deel te nemen aan dit traject wordt je geholpen door andere collega’s met het vullen van
kwalitatief goede portfolio-opdrachten. De Sportfolio App voorziet in de communicatie
en organisatie van het traject. Voor de nieuwe gebruikers geldt dat ze naast het
profiteren van de ingerichte opdrachten van andere vakcollega’s ook direct de
mogelijkheden van de Sportfolio App verder kunnen verkennen.
Wij kijken er naar uit om met enthousiaste BSM’ers dit traject te gaan starten!
Team Sportfolio App

