Schoolapp
in samenwerking met Expertisecentrum W&T Zuid-Holland

Leerlingen ontwerpen een app om de communicatie op school
te verbeteren. Ze bedenken en tekenen de schermen van de app.
bovenbouw

leerkracht

focus op

120 min (2 x 60)

middenbouw
onderbouw

15

1 Inleiding - Gebruiksgemak en
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2 Ontwerpvraag - Verbeter de
communicatie op school
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3 Energizer - Vogels maken van
krabbels stimuleert tekenen
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Mix & match: Deelideeën
combineren tot complete ideeën

5 Kiezen - Matrix: Indelen helpt
haalbaar en nieuw idee kiezen
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7 Presenteren - Elevator pitch:
supersnel presenteren

LEERDOELEN

NODIG

• ict-basisvaardigheden ontwikkelen; leren
omgaan met verschillende technologieën
• mediawijsheid ontwikkelen; kritisch en actief
leren omgaan met media
• inleven in gevoelens, wensen en opvattingen
van anderen (kerndoel 34)
• ideeën duidelijk maken voor anderen

•
•
•
•
•
•

A4 papier en stiften voor elke leerling
8 vellen A2 papier
post-its
bijlage ideeënblad, voor elke leerling
schilderstape
bijlage beeldschermblad, voor elke leerling
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VOORBEREIDING

• Stem af met de ouder, vrijwilliger of expert. Deze
heeft een centrale rol bij de groene teksten.
• Speelt er een specifiek (communicatie)probleem
op school? Kies er dan voor om alle leerlingen te
laten nadenken over dit échte probleem. Pas de
ontwerpvraag daarop aan. Denk aan: hoe kun je met
een app ouders op tijd iets laten weten over bijzondere
activiteiten? Hoe kun je met een app ouders laten
weten wat er in de klas gebeurt? Hoe kun je met een
app leerlingen laten denken aan het meenemen van
de goede spullen?
• Schrijf de vragen hiernaast op vellen A2-papier. Op
elk vel één vraag. Zet een smiley bij de vragen waar
dat is aangegeven. Hang de vellen verspreid door de
klas. Leg bij elk vel een flinke stapel post-its. NB Pas
de vragen aan bij een specifiek probleem.
• Zet de overige materialen klaar.
TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

1. Wat kun je op een smartphone?
2. Hoe laten we dingen aan elkaar weten op
school?
3. Wat doen we allemaal op en rond school?
4. Over 20 jaar kunnen we met onze
smartphones:
5. Wat is voor ouders belangrijk om te weten
over dingen die op school gebeuren?
6. Wat is voor leerlingen belangrijk om
te weten over dingen die op school
gebeuren?
7. Wat is voor leerkrachten belangrijk om
te weten over dingen die op school
gebeuren?
8. Wat zou je als ouder leuk vinden om te
weten over wat op school gebeurt?
9. Wat zou je als leerling leuk vinden om te
weten over wat op school gebeurt?
10. Wat zou je als leerkracht leuk vinden om
te weten over wat op school gebeurt?
NB Je kunt één partij weglaten bij de
vragen 5 t/m 10.

• Vertel zoveel mogelijk en met enthousiasme
vanuit je eigen ervaring. Kies voorbeelden uit
de praktijk die aansluiten bij de belevingswereld van
de leerlingen.
• Bedenk vooraf wat moeilijke woorden kunnen zijn (vaktermen, jargon). Gebruik deze wel, maar zorg dat
je eenvoudige alternatieven, concrete voorbeelden of een uitleg beschikbaar hebt.
• Gebruik veel beeldmateriaal en echte materialen om te bekijken, voelen en uitproberen.
• Help leerlingen door vragen te stellen. Laat ze zo zelf een stap verder komen.

Lesbeschrijving
15

1 INLEIDING

Apps zorgen dat een telefoon veel kan
Start klassikaal. Stel jezelf voor. Vertel kort wat jij met communicatie of ICT doet en geef leerlingen de
gelegenheid om daar wat vragen over te stellen. Ga met de leerlingen in gesprek. Hoeveel leerlingen hebben
een eigen telefoon? Wie heeft een tablet thuis? Weten leerlingen wat een app is? Wat doen zij op hun
telefoon of tablet? Vul antwoorden eventueel aan:
• Een app is een klein programmaatje op je telefoon of tablet. Er zijn honderdduizenden apps; van het
spelen van spellen tot filmpjes kijken, muziek luisteren, berichten versturen, het weer bekijken, enzovoort.
Wat doen leerlingen met hun telefoon of tablet? Welke apps kennen ze?
• Contact houden; gaat allang niet meer alleen door te bellen. Met apps als Whatsapp, Snapchat, Facebook,
Instagram en Twitter houd je bij hoe het met iedereen gaat. Wie kent dat? En wil daar iets over vertellen?
• Media; met je telefoon heb je toegang tot veel media, zoals foto’s en filmpjes, livestreams, muziek, radio,
e-books, podcasts luisteren, spelletjes, enzovoort.
• Informatie zoeken; doe je met internet en apps als Google, Youtube en Wikipedia. Je kunt veel informatie
opzoeken en veel leren. Ook kun je uitzoeken welke bus je moet nemen, wat voor weer het wordt en hoe
laat de supermarkt open gaat.
• Locatie vinden; via GPS ‘weet’ de telefoon waar hij is. Dat betekent dat je met sommige apps de weg kunt
vinden of de dichtstbijzijnde winkel.
• Gegevens bijhouden; kan ook heel nuttig zijn. Sommige apps tellen je stappen, meten je hartslag, houden
bij waar je bent (geweest), met wie je contact hebt gehad.
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Communicatie op school kan soms beter
Communiceren doet iedereen. Het is namelijk informatie uitwisselen. Je hebt een boodschap die je
overbrengt naar een ander. De ander begrijpt dit en geeft misschien een boodschap terug. Soms gaat de
communicatie fout, je begrijpt elkaar niet. Soms wordt iets niet gecommuniceerd, terwijl dat wel handig zou
zijn geweest. Ga met de leerlingen in gesprek over de communicatie op school. Wat zou anders kunnen?
Wat zou beter kunnen? Zouden apps kunnen helpen? Daar gaan we vandaag over nadenken: Hoe kunnen
we met een app de communicatie op school verbeteren?
Bij het uitwisselen van informatie op school en in de klas zijn leerlingen, leerkrachten en ouders betrokken.
Wat vinden zij belangrijk?
• Bovenbouwleerlingen; wat willen ze weten over dingen die op school gebeuren? En wat moeten ze
weten? NB we gaan uit van bovenbouwleerlingen, omdat zij vaker een eigen telefoon hebben.
• Leerkrachten; stel samen met de leerlingen vragen aan de leerkracht over communicatie op school en
in de klas.
• Ouders; zelf ben je ouder, geef aan wat jij belangrijk vindt in de communicatie. En laat leerlingen vragen
aan jou stellen.
Denk na over navigatie en gebruiksvriendelijkheid
Bij het ontwerpen van een app zijn navigatie en gebruiksvriendelijkheid belangrijk. Ga met de leerlingen in
gesprek hierover. Als andere aspecten vanuit jouw achtergrond belangrijk zijn, kun je deze bespreken.
• Navigatie; mensen moeten in een app de weg kunnen vinden. Dat noem je navigeren. Door met je
vinger tegen het scherm te tikken, beweeg je door de app. Tappen heet dat, spreek uit als tèppen. Het
eerste scherm dat je ziet in een app, het homescherm, is heel belangrijk. Daar moeten mensen meteen
begrijpen wat ze moeten doen. Eigenlijk kun je het homescherm vergelijken met de inhoudsopgave van
een werkstuk. Hoofdstukken heten bij apps menu’s. Door op een tekst, plaatje of picto te tappen op het
homescherm ga je naar dat menu.
• Gebruiksvriendelijkheid; hoe weten mensen wat ze moeten doen? Hoe zorg je dat de app goed te
snappen is? Kun je de werking van de app aanpassen naar je eigen voorkeuren? Is de app ook geschikt als
je minder goed ziet, kleurenblind bent of dyslexie hebt?
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2 ONTWERPVRAAG

De ontwerpvraag van vandaag is:
Hoe kunnen we met een app de communicatie op school verbeteren?
Vraag de leerlingen om mee te denken over goede oplossingen. Aan het eind van de les
hebben we een idee voor een app om te presenteren. Vertel dat de leerlingen tijdens de
les(sen) bezig gaan met de ontwerpvaardigheid ‘Leef je in’. Ze verplaatsen zich in andere
mensen en gaan op zoek naar hún wensen.
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3 ENERGIZER - KRABBELVOGELS

In teams van drie tot vier leerlingen. Geef alle leerlingen één vel A4-papier
en een stift. Vraag ze om een krabbel te tekenen op hun vel. Daarna schuift
iedereen het vel door naar zijn buurman. Alle leerlingen maken een vogel
van de gekregen krabbel. Ze zetten een nieuwe krabbel en schuiven hun vel
weer door. Herhaal dit tot iedereen zijn eerste vel weer voor zich heeft. Een
energizer is onmisbaar bij ontwerpen.
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4 VERZINNEN - MIX & MATCH

Post-its plakken vanuit speciale rol - 15 minuten
Dit gebeurt individueel. De leerlingen gaan ideeën bedenken bij de vragen die door de klas hangen. Bespreek
twee belangrijke regels bij verzinnen:
•

Tekenen; teken zoveel mogelijk. Een tekening samen met woorden maakt een idee duidelijk.

•

Ideeën zijn van iedereen; alle ideeën zijn van de groep. Na-apen mag en is juist goed.
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De leerlingen tekenen en schrijven op post-its. Eén idee op één post-it;
liefst meerdere post-its bij één vraag. Ter illustratie de vraag ‘Hoe laten
we dingen aan elkaar weten op school?’: schrijf ‘mail’ op de eerste postit, teken een ‘brief’ op de tweede post-it en een ‘schoolbord’ op de derde
post-it, etc.
De leerlingen lopen zelf van vraag naar vraag. Loop rond om ze te helpen
met lezen, schrijven en tekenen. Moedig aan om veel post-its te plakken.
Stel vragen en laat merken dat je alle suggesties waardeert. Zo help je
leerlingen op gang.
Post-its combineren tot app-ideeën - 20 minuten
Dit gebeurt individueel. De leerlingen krijgen één ideeënblad. Dit knippen
ze in vieren. Daarna verzamelen de leerlingen zes tot acht post-its van
de verschillende vellen. Eén post-it van één vel. De post-its kunnen de
leerlingen als inspiratie gebruiken bij het bedenken van ideeën voor
een app. Vraag ze om zoveel mogelijk, maar minstens drie ideeën te
bedenken. Ze verzinnen een naam voor de app en geven aan voor wie
de app bedoeld is. Ze schrijven erbij welke informatie gecommuniceerd
wordt en op welke manier. Een tekening bij elk idee werkt goed.
Stel vragen en benoem voordelen van de ideeën. Vraag aandacht voor zaken die vanuit jouw achtergrond
belangrijk zijn.
Dit is een logisch punt om te stoppen voor twee lessen van 60 minuten!
Twee lessen? Kijk dan even naar de benodigde materialen voor de tweede les. Aan het eind van
deze les houden alle teams een elevator pitch over hun app. De leerlingen werken gedurende
de les aan de ontwerpvaardigheid ‘Bepaal je richting’. Ze maken een overzicht om te kiezen
en presenteren hun ideeën overzichtelijk.
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5 KIEZEN - MATRIX

Kiezen gebeurt in tweetallen. Vraag elk tweetal met schilderstape een
matrix (een ‘plus’) op tafel te plakken. De horizontale as loopt van ‘niet
mogelijk’ naar ‘heel mogelijk’. De verticale as loopt van ‘heel gewoon’
naar ‘heel nieuw’. De leerlingen plakken post-its met deze teksten op de
juiste plekken.
Het tweetal kijkt naar het eerste idee voor een app en bedenkt waar dit
idee in de matrix hoort. Welke ideeën zijn haalbaar en nieuw? Elk tweetal
kiest één idee uit. Dat mag ook een combinatie van ideeën zijn.
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6 UITWERKEN - SCHERMEN TEKENEN

Elk tweetal gaat het gekozen idee uitwerken. Zij krijgen beide een
beeldschermblad. Vraag de leerlingen om een aantal schermen te tekenen
van hun app. Hoe werkt de app? Wat gebeurt er als je op een knop drukt?
De tweetallen kunnen er uitleg bij schrijven en met pijlen aangeven hoe je
van het ene scherm bij het andere komt.
Help leerlingen nadenken over navigatie, homescherm, menu’s en
gebruiksvriendelijkheid.
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7 PRESENTEREN - ELEVATOR PITCH

Geef de tweetallen vijf minuten tijd om een elevator pitch voor te bereiden. Een
heel korte presentatie van drie zinnen, die je in een lift zou kunnen geven.
Dan starten de pitches: één voor één staat elk tweetal op. Eén leerling houdt de
schetsen omhoog en draait ze rond. De andere leerling pitcht het idee in drie
zinnen. Dan is meteen het volgende tweetal aan de beurt. Hou de vaart erin.
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Rond af en bedenk samen met de leerlingen of er iets met de ideeën gedaan kan worden. Denk aan de
directeur of leerlingenraad. De directeur gewoon uitnodigen voor de pitches kan natuurlijk ook!
Bedank de leerlingen voor hun ideeën. Noem een aantal interessante oplossingen die je gezien hebt. Geef
aan voor wie of waarvoor dit goede ideeën zijn. Vul eventueel aan met wat je in je eigen werk met deze
resultaten zou kunnen. Of wat je graag in jullie school zou willen gebruiken.
SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf
• Lessen over mediawijsheid, privacy en gebruik smartphone. Bijvoorbeeld:
• Mediamasters
• Diploma Veilig Internet
• Lesmateriaal van Mijn Kind Online
• Mediawijsheid.nl (dossiers: Lesmateriaal)
• Onderzoek de communicatie rond school of hoe bepaalde doelgroepen erover denken. Laat leerlingen interviewen of enquêtes houden.
Achteraf
• Vraag leerlingen een storyboard van het gebruik van hun app te tekenen.
• Laat leerlingen testen met de getekende schermen, dat kan namelijk al! Eén leerling ‘speelt’ dan
de telefoon of tablet. Voor een korte beschrijving door een student die deze techniek toepaste,
google op ‘papieren prototypes thesis 2014’.
• Zet de getekende schermen om in een werkend prototype. Dat kan met de app POP. Je kunt instructies vinden op de volgende plekken:
• Google op ‘codekinderen pop’
• Zoek bij eduapp.nl op ‘zelf een app ontwikkelen’
• Zoek bij instructables.com op ‘een app prototype maken’
• Bouw de app echt:
• AppMachine (Engelstalig, account nodig, gratis)
• MIT App Inventor (Engelstalig, geen account nodig, gratis)

SAMEN IN DE KLAS

OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

Scholen hebben met ouders prachtige expertise
en inspiratie in huis. Ga de samenwerking aan!
Samen in de klas moedigt scholen aan om
ouders vanuit hun passie te laten bijdragen. Voor
kinderen is het heel waardevol om binnen een
échte context te werken. Het doet ertoe.

• werkzaam in ICT
• werkzaam in communicatie

Samen in de klas is een initiatief van De Haagse Scholen,
Librijn, Lucas Onderwijs, Stichting Montessori Onderwijs
Zuid-Holland, Stichting Panta Rhei, Delftse Vereniging
voor Montessori-onderwijs en ontwerpbureau Meeple.
Bekijk op www.samenindeklas.nl meer inspirerende lessen.

Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple
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