PIT – Veelgestelde vragen
Voor wie?
Kan je binnen elke organisatievorm met PIT aan de slag?
Absoluut! Wij bieden jou voor elke organisatievorm een meer dan stevige basis, maar bieden
ruimte voor het maken van eigen keuzes in functie van de beschikbare lestijd. Online bieden
we suggesties voor uitbreiding aan.
Kan ik PIT Artistieke vorming ook inzetten voor mijn lessen Artistieke vorming?
Dat kan zeker! De module biedt een mix van beeld, muziek, woord, drama en dans. De
module biedt een stevige basis en in de leerkrachtenhandleiding bieden we nog heel wat
extra aanzetten voor creatieve verwerkingen. We bieden ook de nodige ondersteuning zodat
het pakket haalbaar is voor eender welke leerkracht het vak zal geven.
Kunnen met PIT de doelen van het complementair leerplan economie gerealiseerd
worden?
Neen, dat is niet de bedoeling. Het complementair leerplan heeft als doel leerlingen voor te
bereiden op een derde graad in een economische richting. Dat is een ander opzet dan MEAV.

Aanbod
Hoe worden de modules van PIT. aangeboden: apart of als pakket?
De modules van PIT zijn apart verkrijgbaar. Op die manier kan je het gebruik ervan
afstemmen op de manier waarop MEAV wordt ingericht in jouw school.
Is er bij PIT Economische vorming voldoende materiaal voor de doorstroomfinaliteit?
Absoluut! In de modules zelf staat het basismateriaal (= het materiaal voor de dubbele
finaliteit).
Het extra materiaal voor de doorstroomfinaliteit bieden we online aan, zodat dat bij de
modules gevoegd kan worden.
Is er bij PIT voldoende materiaal, zowel voor 1 als voor 2 graaduren?
Er is bij elke PIT-module een stevige basis voor minimaal 10 lesuren, met extra suggesties
voor uitbreiding (bv. online project) of andere verwerkingen in de handleiding.
Is er een verschil in structuur tussen de 3 PIT-modules?
De modules voor maatschappelijke en economische vorming kennen een gelijke opbouw:
- instappen
- ontdekken
- samenvatten
- oefenen
- terugblikken

Voor artistieke vorming is deze opbouw anders, conform het leerplan:
- instappen
- beschouwen
- creëren
- reflecteren
- evalueren
Als je alle modules aankoopt van PIT, komen dan ALLE leerplandoelen aan bod?
Zeker en vast! We maakten voor jou een handige matrix met een overzicht van welke doelen
waar aan bod komen.
Hoeveel lerarenkits zijn er voor PIT?
Er is 1 lerarenkit voor PIT waarin je het materiaal voor de drie modules gebundeld vindt.
Hoe moet je de handleiding van PIT gebruiken?
De handleiding is jouw wegwijzer door elke module. Je kan een module pas echt gebruiken
en doorgronden door er de handleiding naast te leggen. Je vindt er bijkomende
achtergrondinformatie, nuttige tips/ links en het materiaal dat je nodig hebt om de les tot
een goed einde te brengen. Kortom, de handleiding is dé sleutel om van PIT een
succesverhaal te maken.
Hoe kan je de PIT-kijkwijzers gebruiken in jouw klas?
De kijkwijzers zijn handige hulpmiddelen voor de leerling om opdrachten tot een goed einde
te brengen. Ze bevatten handige stappenplannen die de leerlingen kunnen gebruiken bij het
realiseren van opdrachten en het werken aan vaardigheden.
Hoe kan je de powerpoints van PIT gebruiken in je klas?
De powerpoints zijn voor jou hét middel om jouw les te ondersteunen. Ze vormen de body/
structuur van jouw les en ondersteunen jou bij het brengen van je verhaal. Je kan ze ook
makkelijk naar je hand zetten, actualiseren of bijvoorbeeld een versie per klas maken.
Zijn er online oefeningen bij PIT?
Er zijn online oefenreeksen voor maatschappelijke en economische vorming. Deze
oefenreeksen dienen om te remediëren.
Bovendien staan er nog extra oefeningen voor economische vorming online in Word.
Wat is het online aanbod bij PIT voor de leerkracht?
De lerarenkit voor PIT bevat:
• Een e-book om te projecteren
• Leerkrachtenboek met extra’s
• Matrix met overzicht van leerplandoelen, vanuit ET
• Modeltoetsen
• Evaluatiesjabloon
• Inspiratie voor creatieve verwerkingen

Wat is het online aanbod bij PIT voor de leerling?
Op Scoodle ontsluit de leerling met zijn code uit het boek:
• E-book (met oplossingen, indien gedeeld door jou)
• Begrippenlijsten
• Stappenplannen
• Extra oefeningen
• Evaluatiedocument
• Digitale remediëringsoefeningen

Didactische topics
Is er in PIT voldoende gezorgd voor differentiatie of moeten we daar zelf voor
zorgen?
PIT heeft aandacht voor differentiatie op vlak van:
-

-

interesse: leerlingen hebben niet allemaal dezelfde interesses. Daarom geven wij jou
(daar waar het kan) in de handleiding suggesties om een opdracht anders in te
vullen, in functie van de voorkeur van de leerling. Ook de leerling zelf kan
regelmatig kiezen op welke manier hij een opdracht uitwerkt.
niveau: binnen de klas zijn er verschillen, ook op vlak van kennisbeheersing. De
teksten die in het boek staan, zijn telkens basisniveau. Online bieden we (waar
mogelijk) teksten van een makkelijker of moeilijker niveau aan.

Wat met evaluatie bij PIT?
Wij ontwikkelen toetsen voor maatschappelijke en economische vorming. Deze toetsen kan
je online terugvinden. Ze zijn opgesteld in Word, dus makkelijk aanpasbaar in functie van
jouw lessen.
Zijn er nog specifieke benodigdheden die we moeten aanschaffen om met PIT te kunnen
werken?
PIT houdt rekening met de basisuitrusting die in het leerplan is opgenomen, maar een goed
verlicht lokaal met een computer, beamer, internetverbinding en materialen voor artistieke
vorming is een must.

Ondersteuning voor de leerkracht?
Komt er een jaarplan bij PIT?
Neen. Met PIT ligt er een methode voor die heel wat flexibiliteit biedt. De 3 modules bieden
heel wat materiaal, waarmee een leerkracht zelf de les kan samenstellen en invullen op
basis van beschikbare infrastructuur (bv. filmpjes), keuze voor didactische werkvorm
(aangepast aan lln./klasgroep), tempo enzovoort. Vast staat dat je met PIT voldoende
ruimte hebt om materiaal in te zetten binnen jouw organisatievorm.

