Twitter voor leerkrachten
Wat is Twitter?

140

Het aantal tekens dat een bericht mag bevatten. Inclusief punten
en komma’s.

Dit symbool duidt een gebruikersnaam aan. Je kan daarvoor je
eigen naam gebruiken, of een geschikter pseudoniem kiezen.

Met behulp van een hashtag krijgen twitterberichten (tweets) een
soort label. Dat maakt het makkelijker om tweets uit een
bepaalde categorie terug te vinden. Je kan je eigen label
bedenken dat je aan een tweet toekent, of een bestaand label
gebruiken.

Blijf niet anoniem op Twitter. Maak jezelf bekend door middel van
een profielfoto. Vermeld in je profiel enkele belangrijke
(biografische) gegevens, dan geef je de anderen een goede
reden om jou te volgen.

In tweets kan je de volgende inhoud integreren:
foto’s en
video

GIF

peiling
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locatie

links

Hoe begin ik eraan?

Je kan anderen tonen dat je hun tweets leuk vindt door het
hartje aan te klikken.

Wanneer je een bericht retweet, deel je dit bericht in je
eigen tijdlijn. Je hebt ook de mogelijkheid om er een eigen
commentaar aan toe te voegen.

Antwoord op tweets. Jouw antwoorden zijn openbaar,
maar ze verschijnen niet in je tijdlijn.

Je kan je volgers een persoonlijk bericht sturen. Deze
berichten zijn niet openbaar.

Wanneer je zelf een tweet de wereld wil insturen, doe je
dat door op dit icoontje te klikken (of je typt gewoon je
mededeling in het bovenste balkje).
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Waarom Twitter?
Je kan Twitter gebruiken als professioneel leernetwerk. Je legt
contacten met andere leerkrachten van over de hele wereld.
Zij kunnen je helpen met je zoektocht naar leuke leerinhouden.
Je blijft zo ook op de hoogte van actuele ideeën en
netwerkbijeenkomsten.

Zoek met behulp van de hashtag naar een thema om andere
tweeps (mensen op Twitter) te vinden die de moeite waard zijn
om te volgen.

Een account met dit symbool werd door Twitter officieel
geverifieerd.

Om te beslissen welke persoon je wil volgen, let je op:
 zijn/haar biografie,
 zijn/haar volgers,
 het aantal tweets dat hij/zij al verstuurd heeft,
 de kwaliteit van deze tweets.

Denk eraan dat je een account aanmaakt als leerkracht. Volg
alleen die mensen, die gelijkaardige doelen nastreven.
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Twitter-chats ...







vinden regelmatig plaats;
faciliteren zinvolle communicatie tussen leerkrachten;
leerkrachten van over de hele wereld discussiëren met mekaar;
er is een moderator (of er zijn er meerdere);
een sessie duurt meestal een uurtje;
meestal worden er op voorhand keuze-onderwerpen bekendgemaakt.

Voorbeelden
#EDchatDE
#ukedchat
#edchatnz
#edchatbe

Heb je nog vragen?
@HendrikxHans
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