IVO Webschool
IVO Webschool (www.ivowebschool.be ) is het digitale leerplatform. Je krijgt als
volgt toegang:

periode tot
1 februari

vanaf
1 februari

soort toegang

beperkte toegang
(bijv. tot Studiewijzer)
na inschrijven

binnen de 48 uur krijg je
toegang tot de cursussen
waarvoor je inschreef

gebruikersnaam +
wachtwoord

slo.cursist
ivocursist

familienaamvoornaam*
ivocursist**

Specifieke lerarenopleiding

* bijv.: dhondtceline (geen puntje noch accenttekens gebruiken)

** belangrijk: wijzig meteen je wachtwoord!

Startlocaties op IVO Webschool
Advalvas
Studiewijzer
Leerpaden
Cursussen

Hyperlinks
Interne mail
Mijn gegevens

Testcentrum

Online berichten op klas- of opleidingsniveau
Algemene informatie, procedures stage, evaluatie en
vrijstelling, ICT-wijzer, taalwijzer
Online stappenplan bij elk opleidingsonderdeel waarmee je
het leerproces gericht doorloopt
Opleidingsonderdelen waarvoor je ingeschreven bent:
1. Vakinformatie (semesterplan1)
2. Cursusmateriaal (syllabus)
3. Opdrachten (antwoordformulieren)
4. Evaluatie
Links naar websites gerelateerd aan de vakinhoud
Communicatie met lectoren en cursisten
Persoonlijke gegevens
Belangrijk: vul die aan en stel je persoonlijke instellingen in.
Vergeet ook niet een foto te uploaden.
Online oefeningen/tests gerelateerd aan de vakinhoud

2018-2019
februari 2019

INFO
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www.ivoslo.be
1

Chronologisch overzicht lessen, opdrachten, deadlines

Infosessie stage – Contactmoment VDST

Infosessie afstandsonderwijs

De infosessie is vrijblijvend maar wordt – gezien het belang van de stage – sterk
aangeraden.

In het volledig afstandsonderwijs zijn er twee contactmomenten:
1. een infosessie
2. een evaluatiemoment
Tijdens de infosessie krijg je uitleg over het digitale leerplatform IVO Webschool en
geven lectoren specifieke informatie over hun vak. Dit contactmoment is niet verplicht
maar wordt aanbevolen.

Het contactmoment van VDST is verplicht. Tijdens dit moment worden de belangrijkste
richtlijnen gecommuniceerd in verband met het verloop van deze stagemodule en kan
je kennis maken met je stagebegeleider. Het is natuurlijk ook een kans om praktische
vragen te stellen.

Donderdag 7 februari 2019
Donderdag 7 februari of maandag 18 februari 2019
SESSIE

UUR

WEBSCHOOL

18u00-18u20

DCA

18u20-18u40

KLM

18u40-19u00

LEV

19u00-19u20

BEG

19u20-19u40

OMA

19u40-20u00

PPC

20u00-20u20

SESSIE
LOKAAL

UUR

LOKAAL

Infosessie VDST

19u20-20u00

A102

Infosessie VDS

20u30-21u10

A102

Maandag 18 februari 2019
donderdag 7/02: A101
maandag 18/02: B101

SESSIE
Infosessie VDS

Contactmoment VDST
met stagebegeleider

UUR

LOKAAL

20u30-21u10

B101

20u30-21u30

Ilse Bonne: B205
Joke De Bruyne en
Liesbeth Verbeeke: A005
Bart Deschacht: A004
Inge Esselen: A103
Kurt Meuleman: B104
Jan Vanwetteren: B105

Word nu leraar van de toekomst!

