
Eindpresentaties studentmedewerkers OO’ sH op een creatieve, online manier! 
 
 
Ook het afgelopen halfjaar hebben onze studentmedewerkers 
weer een succesvolle stage afgerond bij Ondernemend Onderwijs 
‘sH. Via onze nieuwsbrief heeft u al het één en ander van hun 
projecten van het afgelopen half jaar mee kunnen krijgen. Ondanks 
de huidige situatie hebben onze studentmedewerkers namelijk niet 
stilgezeten. Er zijn verbindingen gemaakt, nieuwe initiatieven 
opgezet, tools ontwikkeld en meer. Al dit moois hebben wij op 29 
januari mogen presenteren en aanschouwen via een online 
meeting.  
 
Tijdens deze digitale netwerkbijeenkomst hebben Annabelle, 
Camille, Colin, Dorieke, Jorn en Marjolein laten zien wat ze de 
afgelopen tijd ondernomen hebben. Vanwege de corona- maatregelen kon deze bijeenkomst niet 
fysiek worden georganiseerd, maar dat werd door onze studentmedewerkers knap omgezet naar een 
kans en zij wisten iedereen te boeien met alle mogelijkheden die een online bijeenkomst kan bieden. 
Dat leidde ertoe dat iedereen een mooi filmpje heeft gemaakt, waarin getoond werd wat iedereen 
heeft gedaan en geleerd. Na elk filmpje werd naar een Padlet gegaan, waar elke studentmedewerker 
een vraag had opgeschreven en om feedback vroeg. Zo vonden er ook online veel uitwisselingen en 
transfermogelijkheden plaats! 
 
Ieder heeft vanuit zijn/haar eigen opleiding, leerdoelen en interesses projecten gekozen om het 
afgelopen half jaar mee aan de slag te gaan. Zo hebben Annabelle en Dorieke zich vooral gefocust 
op techniek in het basisonderwijs en de Pabo externe profilering, Colin op het overdragen van de 
design tools die binnen Ondernemend Onderwijs gebruikt worden, Camille met loopbaanoriëntatie, 
Jorn met bewegend leren en Marjolein met ouderparticipatie. Mocht je nu benieuwd geworden zijn 
naar de presentaties, hier kun je deze terugkijken! 
 
Annabelle, Dorieke en Camille zullen nog een halfjaar bij Ondernemend Onderwijs ‘sH blijven, 
waardoor hun opgedane kennis behouden blijft en doorgegeven kan worden. Ook met de andere 
studentmedewerkers blijven de lijntjes kort! Wij kijken terug op een hele geslaagde middag.  

 
Door studentmedewerkers Marjolein en Camille, januari 2021 
 

 
 

https://youtu.be/6bxIjvi6ngo

