Kennismaken met Jeelo
Hoe bepaal je of Jeelo jullie visie ondersteunt en of Jeelo het gewenste
middel is om jullie doelen voor de toekomst te bereiken?
Uit het oriëntatietraject blijkt dat Jeelo op het eerste gezicht past bij wat jullie zoeken.
Je gaat dit nader onderzoeken in het kennismakingstraject. Sluit Jeelo aan op jullie
visie en doelen? Is Jeelo het middel om de gewenste toekomst van jullie school waar te
maken? Kortom: dit traject geeft antwoord op de vraag: “Kiezen we voor Jeelo?”

Wat ga je doen?
Je stelt eerst samen vast op welke speerpunten jullie Jeelo nader willen onderzoeken.
Vervolgens gaan jullie bekijken en ervaren hoe Jeelo deze onderwerpen in de praktijk
vormgeeft. Aan het einde van het kennismakingstraject zetten jullie alle bevindingen
op een rij om zo een bewuste keuze te kunnen maken, al dan niet voor Jeelo.

Hoe zie het kennismakingstraject eruit?
1.

Voorbespreking met kartrekkersgroep en communitymanager van Jeelo.

2.

Workshop (circa 4 uur) met onder andere:
•
•
•
•
•

speerpunten van de school;
uitgangspunten en opbouw van Jeelo;
met elkaar in gesprek over mogelijkheden van Jeelo en betekenis voor jullie
onderwijs;
ervaringsverhaal van een leerkracht of directeur die werkt met Jeelo;
introductie van de digitale omgeving Mijn Jeelo.

De workshop kan ook online georganiseerd worden (eventueel in 2 delen).
3.

Verdieping in de demo-omgeving van Mijn Jeelo. Je hebt in de demo-omgeving
toegang tot een fictieve omgeving voor een Jeelo-school met leerling- en
leerkracht-accounts. Je kunt alle projecten met content bekijken en alle
functionaliteiten.

Is het nog niet gelukt een keuze te maken? Op verzoek is een vragenuurtje of support
op maat mogelijk.

Betrek alle belanghebbenden
Dit kennismakingstraject is een proces op zich, waarvoor de inzet van alle leden
van het team nodig is. Maar het is ook goed om anderen te betrekken bij dit
kennismakingsproject. Denk aan de leerlingen- en ouderraad en de BSO of
peutergroep van het kinderdagverblijf.

Kosten
De kosten voor het kennismakingstraject zijn € 500,00. Bij toetreding wordt 50% van
die kosten in mindering gebracht op de toetredingskosten. De bedragen zijn inclusief
btw.

Vervolg?
Heb je besloten om toe te treden tot de Jeelo-community? Dan ontvang je
ondersteuning bij de implementatie van Jeelo. Lees meer in de flyer Support van Jeelo.

