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● Wij weten welke inhoudelijke leerdoelen voor   
 leerlingen wij met Digitale geletterdheid willen   
 realiseren.

● Wij zijn bekend met het aanbod van uitgeverijen en  
 weten waar we geschikt leermateriaal voor digitale  
 geletterdheid kunnen vinden.

● Wij hebben voldoende expertise om op basis van   
 de onderscheidende kenmerken van het bestaande,  
 beschikbare leermateriaal te kunnen bepalen of het  
 materiaal geschikt is.

● Wij hebben voldoende expertise om eventueel zelf  
 aanvullend leermateriaal te ontwikkelen.

● Wij hebben een goed beeld van de hard- en soft-
 ware die nodig is om onze ambitie te realiseren.

● Wij weten voldoende welke hard- en software  
 aanwezig is in de school.

● Wij hebben een goed beeld van de hard- en soft-  
 ware die op de markt beschikbaar is rondom  
 Digitale geletterdheid en wat daarvan de kosten zijn.

● Er is voldoende en goede technische ondersteuning  
 aanwezig in de school.

● We hebben een goed beeld van de consequenties  
 voor de personele inzet bij onze ambities rondom  
 Digitale geletterdheid.

● We hebben binnen en buiten de school voldoende  
 ondersteuning rondom de implementatie van  
 Digitale geletterdheid beschikbaar.

● We hebben een goed beeld welke ruimte het  
 rooster en het gebouw biedt om digitale geletterd 
 heid de gewenste plek in het curriculum te geven.

● We weten hoeveel budget er nodig en beschikbaar  
 is om de ambities rondom Digitale geletterdheid te  
 kunnen realiseren.

● Leerkrachten delen de visie en ambitie van de   
 school rondom Digitale geletterdheid en leren en  
 werken in een open cultuur waarin zij durven aan  
 te geven of ze wel of niet deskundig zijn.

● We hebben een goed beeld wat een leerkracht   
 moet kennen en kunnen om Digitale geletterdheid  
 passend bij onze ambities te implementeren.

● We hebben een goed beeld van de rol die leer- 
 lingen, ouders en bedrijven kunnen spelen met   
 betrekking tot deskundigheidsbevordering van   
 leerkrachten rond Digitale geletterdheid.

● We zijn voldoende op de hoogte van het aanbod op het  
 gebied van externe ondersteuning en professiona  
 liseringsactiviteiten/ aanvullend leermateriaal te  
 ontwikkelen.
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