Beste Jury,
Vorig jaar mochten wij van jullie de titel #sociaalsteschool ontvangen.
Wij hebben niet stilgezeten, dus willen wij dit jaar jullie onze update geven en onze titel
verdedigen J
Ons filmpje is dit jaar daarbij ook iets meer gedurfd… Wat denken jullie?
Wij verwijzen graag naar ons dossier van vorig jaar.
Op www.miramediaklas.com en onze instagram mira_media
vind u beeldmateriaal van reeds resultaten van onze leerlingen!
Neem deze er zeker bij, onze update, dit dossier, zal echt ‘leven’ dan!
#inthecube

Innovatie in de sociaalste school 2.0
DIGI-ART = nieuwe module
In het schooljaar 2019-2020 starten we met de nieuwe module digi-ART! Hier zetten we de
21e-eeuwse vaardigheden centraal (wij noemen het toekomstgerichte vaardigheden) waar
we het digitale en creatieve met elkaar verbinden. De visie van GO! MIRA is dat we
leerlingen door middel van een breed, creatief en activerend aanbod de mogelijkheid
aanbieden om te evolueren tot de beste versie van zichzelf.
De woorden "creatief en actief" staan dan ook centraal in de module DIGI-ART. Want samen
zetten we in op de voordelen die digitale innovatie biedt zoals samenwerkend leren,
ontdekken van nieuwe interesses en zelfsturend leren. De jobs van de toekomst vragen
andere aandachtspunten zoals creativiteit, kritisch denken en computationele
vaardigheden.
In alle modules stimuleren we ‘out of the box’ denken maar in DIGI-ART omarmen we de
digitale technologieën. We doen dat ook in de MIRA-LABS. GO! MIRA zet in op digitale
technologie omdat deze een grote impact heeft op onze samenleving. De school merkte op
dat jongeren hier onbewust en ondoordacht mee omgaan.
We willen met de modules de ‘goesting’ om te leren verhogen.
In al onze modules worden de leerlingen van de A en B stroom door elkaar gemixt. Hierdoor
zetten we sterk in op actief burgerschap en leren de leerlingen van elkaar. Dit bevordert
sterk de sociale cohesie op school en welbevinden tussen de leerlingen. De leerinhouden
worden aangepast aan de doelgroep.

Hieronder een update volgens de pijlers van onze school:

1) Inspireren
-

Mediatraining is uitgebebreid naar Digi-art.
Module Digi-art (=mediatraining)
mix 1A,1B,2A,2B
7 weken
Resultaten? Miramediaklas.com
Keuzevak Digi-art (= Kunst gelinkt aan digitale)
Mix 1A, 1B
15 weken
7 opdrachten: Stop motion – Augmented reality – Voice over – VR Quest: tilt
brush – 360° camera tableau vivant – Audacity, geluid – Green Screen
Digi-art XL ( = eigen challenge)
Mix 3A, 3T, 3B, 4A, 4T, 4B
15 weken
Eigen challenge kiezen.
Nu bezig:
• Mette leer zichzelf piano spelen met ‘Senorita’ (+ opnames
)
• Kobe speelt op saxofoon (+ opnames)
• Azra is aan het schilderen in VR = eigen modeshow
• Darius en Ermin zijn muziek aan het mixen voor onze
tentoonstelling
• Liv is aan het schilderen met eten (BEKIJK
miramediaklas.com)
• Tijl en Milan doen elke week mee aan de photoshop-battle
• ….

-

In de personal Training krijgen de leerling ook de kans om met de digitale wereld
te experimenteren.
Blijven vernieuwen: Samenwerking Carl Boel, VR in masterclasses, …
Op op onze eerste schooldag maakten we met iedereen een 360°/VR video
https://www.youtube.com/watch?v=rwwsY4pbVhI

2) Coachen (in bijlage vind u voorbeelden van hulfpfiches en boekjes aanwezig in the cube, LABS
en community)

-

-

Mediatraining + in LABS / community
Instructiefiches
Hulpboekjes in lokalen met sneltoetsen, aanmelden, QR-codes, bronvermelding,
….
Wezoozacademy
Digitaal portfolio: Simulise = Webben

39 nieuwe PC’s die functioneel worden ingezet in een totaalruimte.
LAB en community ingericht. Bepaalde zones: focus, Netwerk, computer,
GSM+tablet, Instructie, prikkelarme zone, …
Personal coaching / training
Ons youtubekanaal wordt gebruikt als middel om leerlingen te ondersteunen en
leuke video’s te delen. Deze instructievideo’s zijn rechtstreeks gelinkt aan
Simulise.
Bij opdrachten staan ineens de juiste instructievideo’s.

3) Verbinden
-

Smartschool
Simulise community + ouders
https://www.simulise.com/2019/06/07/mira?fbclid=IwAR2glBfbwJ5hPakiAGP0ae
ERrExoNU_vXYsn3Q3JFC0dZoYCHHfJcjePdrA

-

Instagram
Facebook
Miramediaklas.com
Wuitersmarsen
Ontbijt eerste schooldag met ouders
Dag van de leerkacht
Mirakrant (door leerlingen 4BK)
….

4) Actief wereldburgerschap
-

E-twinning
mystry skype
SDG
…

5) Eigenaarschap
-

Leerlingeraad
Mijn portfolio = Simulise

-

Challenges in Digi-XL
Challenges in LABS
Nu door leerlingen uitgevonden en aan het uitwerken:
o Magic Mocktail: op moleculair niveau coctails maken. (link chemie)
o Mira Memes: voor leerkrachten, gericht op proclamatie
o Escaperoom bouwen

