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SPEYK presents:
Studiereis Digitale 
Geletterdheid - Londen
21 t/m 24 januari 2020



Ga je mee naar Londen?

Als jouw hart sneller gaat 
kloppen voor digitale 
geletterdheid in het 
onderwijs, dan moet je in 
Londen zijn!
SPEYK en  de Rolf groep organiseren ook dit keer met veel 

enthousiasme een studiereis naar Londen. Het is dé manier om 

nieuwe ideeën op te doen op het gebied van ICT-toepassingen 

binnen het primair en voortgezet onderwijs. Je komt in aanraking 

met interessante praktijkvoorbeelden, leert van experts op het 

gebied van onderwijs en digitale geletterdheid en dat alles met 

als decor de wereldstad Londen. De reis is ook het uitgelezen 

moment om in contact te komen met onderwijscollega’s uit eigen 

land en kennis en ervaringen te delen met elkaar.

     Je brengt een bezoek aan de Bett show

     Je bezoekt scholen voor primair en / of voortgezet  

onderwijs

 Je maakt kennis met de nieuwste technologische 

ontwikkelingen bij een organisatie met toepassingen op het 

gebied van ICT en onderwijs

 Je volgt workshops in een City Learning Centre

     Je krijgt ruimte de toeristische hotspots van Londen te 

verkennen

     SPEYK biedt je een diner aan!

     Last but not least behoort deelname aan het Apple Event ook 

tot de mogelijkheden! 

Er gaat een gespecialiseerde onderwijsadviseur mee. Vooraf 

stellen we leerdoelen en achteraf organiseren we een 

terugkomdag om de maximale impact van de reis te garanderen.

"Wat mooi om te zien wat er mogelijk is. Kinderen met enthousiasme 

naar school, directeuren die enthousiast vertellen; we nemen heel 

veel mee uit dit mooie Londen!"

Hans, schooldirecteur

Kijk      op www.speyk.nl/studiereis-londen voor meer 

informatie en om je aan te melden!

� leren 
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