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AUTEURS EN PARTNERS 

Volgende leerkrachten en ICT-coördinatoren werkten mee aan deze publicatie:

BOONE Vera, BUYSSE William, DE GUZMAN Gerry, DE MOOR Erwin, DECORTE Nathalie, 
DESCHUYTENEER Erika, DESLOOVER Johan, HESSELS Johan, KERCKHOVE Gerrit, 
MOONS Ief, SAELEN Tanja, SEGHERS Ann, TERMONT Sandra
VAN PARYS Lieven, VANDEWYER Frank en VANHOUWAERT Geert. 

De eindredactie was in handen van Dhr. Fernand MESDOM. Hij werkt als lector aan de EHSAL lera-
renopleiding - campus Nieuwland te Brussel. Na zijn opleiding onderwijskunde aan de K.U.Leuven 
studeerde hij ook informatica. De laatste jaren is hij, ook internationaal, vooral actief op het terrein 
van ICT en onderwijs. In opdracht van het Departement Onderwijs begeleidt en coördineert hij 
diverse ICT-integratieprojecten, waaronder ENIS. 

Voor dit project kon het Departement Onderwijs een beroep doen op de volgende partners: 

IBM 
Steve DIERCKENS en Warner DIJKHUIZEN stonden in voor de opstart en coördinatie van Kidsmart 
in Vlaanderen. Dit project vormde directe aanleiding voor deze publicatie.
http://www.kidsmartearlylearning.org

European Schoolnet is een internationale organisatie waarin meer dan 30 onderwijsministeries en 
koepelorganisaties samenwerken. De organisatie biedt aan leerkrachten, beleidsmakers en ICT- 
professionals een platform voor uitwisseling en samenwerking inzake ICT-gebruik in het Europese 
onderwijs. Via de portaalsite van European Schoolnet krijgen scholen onbeperkt toegang tot tal van 
leermiddelen, informatie over wedstrijden, evenementen, activiteiten en online diensten. De be-
kendste projecten van European Schoolnet zijn: ENIS, Insight, Comenius Space en en de Europese 
elearning awards. http://www.eun.org.

KlasCement is de Vlaamse educatieve portaalsite. Deze website wordt gefinancierd door het de-
partement onderwijs en vorming. Alle freewareprogramma’s en toepassingen die in deze publicatie 
vermeld zijn kan u gratis downloaden vanaf de KlasCement-website: http://www.klascement.net.
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Levenslang leren begint in de kleuterklas. Kleuters groeien op in een multimediale wereld waarin 
informatie en communicatietechnologie (ICT) alom tegenwoordig is. ICT spreekt de kinderen aan 
en motiveert hen. Het multimediale aspect van moderne software en de kwaliteit van het ICT-oefen-
materiaal bieden kansen voor zorgbreed en competentiegericht  werken. In een brede waaier van 
activiteiten die het programma van de kleuterklas uitmaken, vormen  computers slechts één van 
de vele middelen waarlangs de kinderen zichzelf en de wereld ontdekken. De computer kan een 
waardevolle aanvulling bieden op traditionele werkmiddelen zoals speelleermaterialen, potloden, 
verf en krijt. 

Tegelijkertijd wil niemand dat de kinderen door veelvuldig ICT-gebruik waardevolle zintuiglijke erva-
ringen ontberen, te weinig spelen of urenlang aan een scherm gekluisterd worden. Bovendien lijkt 
het niet aangewezen om erg jonge kinderen op eigen houtje met ICT te laten experimenteren. 

De uitdaging waar kleuterleerkrachten voor staan is het aanbieden van een kwaliteitsvol, com-
petentiegericht en gedoseerd ICT-gebruik. Het is met andere woorden belangrijk om kinderen op 
een verantwoorde manier en binnen een rijke leeromgeving met ICT in contact te brengen. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de gewone activiteiten met ICT ondersteund en verrijkt worden. 

Zo’n rijke leeromgeving vertoont ondermeer volgende kenmerken:
 Ze wekt de nieuwsgierigheid en nodigt de kleuters uit om aan de slag te gaan.
 Ze stelt kleuters in staat van alles te ontdekken.
 Ze biedt mogelijkheden voor zelfstandig werken.
 Levensechte thema’s zijn uitgangspunt voor het leren. 
 Er zijn kansen naar zorgverbreding toe: individuele oefeningen op maat, remediëring en diffe-
rentiatie.
 De kinderen worden uitgenodigd tot reflectie en zelfregulatie.
 Er zijn zowel kansen om taakgericht bezig te zijn als gemeenschapsgerichte momenten.

Binnen deze leeromgeving krijgt de leerkracht vooral een begeleidende rol. Als coach van het leer-
gebeuren ondersteunt hij de kleuter door het aanbieden van een leeromgeving die bij de individu-
ele vraag van de kleuter past. Ontdekken hoe men vanuit de eigenheid van elk kind een leerproces 
kan ondersteunen om de ontwikkelingsdoelen te realiseren is hierbij essentieel. 

VERANTWOORDING 
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Leerkrachten uit het kleuteronderwijs zijn vragende partij om hun ICT-initiatieven wat meer vorm 
en structuur te geven. Een eerste instrument hierbij is het model van ICT-competenties dat in 
2004 door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) van het Departement Onderwijs voorgesteld 
werd. In een diamant worden leeractiviteiten gepresenteerd die ook met een ICT-component kun-
nen gestoffeerd worden: samenwerken, informatie opzoeken en verwerken, informatie voorstellen, 
oefenen, zelfstandig leren, communiceren en creëren vormen leerprocesgerichte competenties die 
tot de basisactiviteiten van elk leerproces behoren. Dit competentiemodel vormt een kader waarop 
leerkrachten, directies en coördinatoren zich kunnen oriënteren. De competentiediamant maakt 
vooreerst duidelijk dat werken met de computer verder gaat dan het leren klikken met de muis. De 
instrumenteel-technische computervaardigheden worden beschouwd als onderliggende competen-
ties en niet als doel op zich. Ook de pc krijgt de plaats die hem toekomt: één van de vele leermid-
delen die deel uitmaken van een rijke leeromgeving. 
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De leerkrachten zijn reeds lang vragende partij naar degelijk lesmateriaal en goede praktijkvoor-
beelden. De Vlaamse ENIS-groep (ENIS staat voor Europees Netwerk van Innovatieve Scholen) 
vertegenwoordigt een tiental basisscholen die over de netten heen op een creatieve manier vernieu-
wende ICT-initiatieven ontwikkelen. 

Tijdens het schooljaar 2005-06 hebben de ENIS-scholen didactische scenario’s voor het kleuter-
onderwijs uitgewerkt met ICT. Daarin werden ze ondersteund door het Kidsmart Early Learning-
initiatief van IBM. Dit wereldwijde project vertrekt vanuit een gelijke kansenperspectief en stelt 
specifieke hardware ter beschikking voor de kleuterklas http://www.kidsmartearlylearning.org. Eer-
der werkte dezelfde groep scholen aan een project om de ICT-competenties in kaart te brengen. De 
resultaten van alle deelnemende scholen kan je vinden op: http://www.enis.be/diamant. 

Het Vlaamse ENIS Kidsmart-team
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Het materiaal in deze publicatie bestaat voor een groot deel uit freeware en vrije software. Freeware 
is software die de auteurs gratis ter beschikking stellen, zij het zonder de broncode van de software 
vrij te geven. Vrije software  is software die (doorgaans) eveneens gratis is en die mag aangepast 
en geherdistribueerd worden. 

Er werden handige en praktische lesideeën uitgewerkt. Op die manier krijgt elke (toekomstige) 
kleuterleerkracht rond herkenbare thema’s uit de diverse leerdomeinen ICT-lesmateriaal aange-
reikt. De groep auteurs bepaalde thema’s die een vast element vormen van het activiteitenpakket in 
de Vlaamse klassen. Ze groepeerden enerzijds freeware en anderzijds lesmateriaal dat ontwikkeld 
werd met  veelgebruikte softwareprogramma’s. Het geheel werd ook aangevuld met verwijzingen 
naar relevante internetsites of naar waardevolle initiatieven van collega’s. 

Het meeste lesmateriaal is Nederlandstalig. Sommige programma’s zijn van Franse of Engelse 
origine. In de praktijk blijkt dit taalaspect nauwelijks problemen op te leveren voor de kinderen. Er 
is bewust gekozen voor software waar taal een geringe rol speelt. 

—
Alle in de publicatie vermelde freewareprogramma’s worden gratis ter beschikking gesteld. Je kan het 
materiaal downloaden op de site http://www.klascement.net of http://springplank.klascement.net en 
vrij gebruiken. Commerciële exploitatie van de programma’s is uiteraard uit den boze. Bij sommige 
suggesties en voorbeelden wordt wel en bij andere geen URL vermeld. Als er toch een URL staat, be-
tekent dit dat er op de projectsite nog andere interessante software en informatie beschikbaar is dan 
degene die in deze publicatie en op de website http://springplank.klascement.net opgenomen is.
—

OPZET  EN GEBRUIK VAN DE PUBLICATIE
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INHOUD

 HOOFDSTUK 1: 
 EEN DIGITAAL TEKENPROGRAMMA 
 DIDACTISCH-CREATIEF BENUTTEN 
 Het softwarepakket op zich kan nooit centraal staan. Enkel de creatieve geest van de leerkracht 

die toepassingsmogelijkheden ziet en bedenkt, kan de software didactisch leven inblazen. In het 
eerste hoofdstuk illustreren we dit aan de hand van een ruim pakket gebruiksmogelijkheden van 
gewone tekensoftware.

 HOOFDSTUK 2: 
 DIGITAAL GEREEDSCHAP VOOR CREËREN EN VOORSTELLEN 
 Het voorstellen en creatief vormgeven van wat men ervaart en denkt, kan ondersteund worden door 

ICT-hulpmiddelen. Hoe de computer deze competenties kan onderbouwen komt aan bod in dit 
hoofdstuk.

 HOOFDSTUK 3:  
 OEFENEN EN HOEKENWERK 
 Hoekenwerk is een organisatievorm die zich uitstekend leent voor het leren in de kleuterklas. De 

volgende vragen komen daarbij aan bod. Hoe kan de leerkracht het leren en oefenen in deze hoek 
plannen? Hoe past de leraar de vele oefenactiviteiten op een zinvolle manier in het totale aanbod 
aan leeractiviteiten in? 

Dit boek presenteert in vijf hoofdstukken lesmaterialen en praktijkvoorbeelden omtrent ICT op de 
kleuterschool. Deze kaderen in een competentiegerichte visie op leren binnen een rijke leeromge-
ving. In de verschillende hoofdstukken komen volgende thema’s aan bod:
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 HOOFDSTUK 4: 
 ZORGVERBREDING EN ICT 
 Sommige kleuters vragen meer zorg en aandacht bij hun leren. Differentiëren van leerroutes en 

contextualiseren van leerinhouden zijn essentieel in een rijke leeromgeving. Zo schept men extra 
leerkansen voor alle kinderen. In hoofdstuk vier tonen we hoe dit kan.

 HOOFDSTUK 5: 
 AUDIOVISUELE VORMING EN 
 MULTIMEDIA IN DE KLEUTERKLAS 
 De kracht van ICT ligt niet in de eerste plaats op het manipuleren van tekst. Multimediaal kan de 

computer enorme troeven op tafel leggen. In het aanbieden, bewerken of aanpassen van tekst, 
geluid, stilstaand of bewegend beeldmateriaal is ICT een uitstekend hulpmiddel. In dit hoofdstuk 
wordt geïllustreerd welke perspectieven de multimediale pc voor het leren in de kleuterklas heeft.

 BIJLAGE 
 In een bijlage vind je een selectie relevante internetadressen waar de leerkracht achtergrondin-

formatie kan vinden over ICT in het kleuteronderwijs. Uit de veelheid aan websites hebben we de 
meest relevante geselecteerd.
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HOOFDSTUK 1      EEN DIGITAAL TEKENPROGRAMMA 
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De eerste categorie software voor kleuters zijn tekenprogramma’s. De suggestie om 
die te gebruiken bij kleuters ligt voor de hand. Een eenvoudig tekenprogramma is 
meestal standaard meegeleverd met (het besturingssysteem van) de pc. Bovendien 
zijn er nogal wat tekenprogramma’s gratis beschikbaar op het net. Naast postloden, 
verf, en krijt vormen tekenprogramma’s degelijk materiaal om constructieve leererva-
ringen op te doen.

De basisstelling van dit hoofdstuk is dat de software op zich een minimum voorwaarde 
is maar niet de sleutel voor een geslaagd leerproces. Veel belangrijker dan het pro-
gramma is het gebruik dat men ervan maakt. Met een aantal voorbeelden willen we 
aantonen welke talrijke gebruiksmogelijkheden tekenprogramma’s kunnen bieden en 
hoe leerkrachten op een creatieve en functionele manier met een programma kunnen 
omgaan. Dan pas wordt een tekenprogramma een instrument in een rijke leeromge-
ving dat bijdraagt tot het stimuleren van de competenties. 

‘Paint’

Een klassieker is het programma ‘Paint’. Dit pro-
gramma is standaard aanwezig op elke Windows- 
computer, ook op de oudere pc’s. Je kunt het vinden 
onder de bureauaccessoires.

—

Suggestie 1: 
ONGERICHT EXPERIMENTEREN 
WORDT BEWUST CREËREN MET ‘PAINT’

Het ontdekken en verkennen van een teken-
programma kan meer zijn dan vrij experimen-
teren met lijnen, kleuren of het paintbrush-
gereedschap. Alle gereedschappen bieden net 
als een zandtafel ruimte voor experiment en 
exploratie binnen het kader van de ontwikke-
lingsdoelen en de belangstellingspunten. 

Su
gg

es
ti

e 
1
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‘Paint’

Een gerichte opdracht bijvoorbeeld is dit vuur-
werk: spelen met de spuitbus op een donkere 
achtergrond.

‘Paint’

http://maternailes.net/dessin/paint.htm

—

Su
gg

es
ti

e 
1

De leerkracht  kan ook gerichte vragen stel-
len rond een ‘kunstwerkje’ van de kinderen. 
Als de opdracht is ‘teken een monster’ kan de 
leidster vervolgens vragen: Welke kleur heeft 
het? Hoeveel poten telt het? Hoe beweegt het 
zich?

‘Paint’
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‘Paint’

In een andere activiteit krijgen de kinderen rond het thema “Pasen” een mooi gevormd ei  op 
hun scherm. Ze krijgen als opdracht dit op een creatieve manier te decoreren. Binnen het thema 
“kledij” kan men aan de kinderen vragen een niet-opgevulde tekening om te bouwen tot een 
streepjestrui.

 

Het versieren van een patchworkolifant vraagt veel concentratie en creativiteit. Hieronder staat het 
basisbestand en twee resultaten van de kleuters.

‘Paint’

Su
gg

es
ti

e 
1
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Deze voorbeelden zijn terug te vinden op de Britse site 
http://www.naturegrid.org.uk/infant/earlyict/index.html.

Elke activiteit gebeurt dus met een duidelijk doel en mondt altijd uit in een gesprek: Hoe ben je 
tewerk gegaan? Waarom heb je dit gereedschap gekozen? Waarom heb je die kleur gekozen?

Ook volgende variant blijkt succesvol: de kleuters moeten de opdracht samen uitvoeren. De ene 
tekent bv. het hoofd, de andere de ogen. Vervolgens neemt kleuter 1 weer de mond voor zijn re-
kening enz. Samen bouwen ze die figuur op. Zo komt een leermoment tot stand waarin gecreëerd, 
samengewerkt en gecommuniceerd wordt.

In één van de ENIS-scholen leren de kleuters de episodes uit een sprookje weergeven in een te-
kenprogramma. Ze worden hierbij gecoached door kinderen uit het zesde leerjaar. Zij verwerken de 
tekeningen dan in een presentatie en voorzien deze van tekst.

In elk deze bovenstaande suggesties kadert het tekenprogramma binnen een gerichte activiteit. 
Ze biedt kansen tot experimenteren en samenwerken, ontdekken en verwoorden, voorstellen en 
creëren, ze vormt het uitgangspunt voor een gesprek en communicatie. 

Een andere waardevolle suggestie gaat 
over het samenstellen van een zelfportret. 
De kinderen geven in het tekenprogramma 
een beeld weer van zichzelf.

Su
gg

es
ti

e 
1

‘Paint’

Rond het thema “Kerst-
feesten” kan je een 
boom laten versieren en 
er pakjes rond zetten.



18 ICT, SPRINGPLANK VOOR DE KLEUTERKLAS

HOOFDSTUK 1      EEN DIGITAAL TEKENPROGRAMMA 
DIDACTISCH-CREATIEF BENUTTEN

HOOFDSTUK 1      EEN DIGITAAL TEKENPROGRAMMA 
DIDACTISCH-CREATIEF BENUTTEN

Suggestie 2:
WISKUNDIGE BEGRIPPEN VERKENNEN 
MET ‘DRAWING FOR CHILDREN’

freeware ‘Drawing for children’

Het gratis programma ‘Drawing for children’ is 
van de hand van de Nederlander Mark Overmars 
http://www.cs.uu.nl/~markov/kids/index.html. In 
een overzichtelijke interface presenteert het pak-
ket de volwassenen icoontjes van elk Windows-pro-
gramma maar met specifieke functionaliteiten voor 
kleuters.

—

Onder de kleurige strandbalknop van het programma ‘Drawing for children’ zitten reeksen afbeel-
dingen verstopt die men door slepen kan vergroten of verkleinen. Hier zijn o.m. volgende instruc-
ties mogelijk:

Teken een olifant die groter/kleiner/even groot is.
Teken één grote en twee kleine olifanten.
Wijs aan welke van de twee olifanten groot is en welke klein.

freeware ‘Drawing for children’ freeware ‘Drawing for children’

Samen met het kind kan de leerkracht, de ouder of een andere coach ook nog andere wiskundige 
begrippen voorstellen en inoefenen. Denk bv. aan hoog-laag.

Su
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Suggestie 3:
 LEERACTIVITEITEN MET ‘TUX PAINT’

vrije software ‘Tux Paint’

Nieuwkomer maar razendsnel populair geworden is het programma ‘Tux Paint’. Dit programma is één van de 
meest bekende voorbeelden van “vrije software”. Deze software is gratis. Een nog belangrijker kenmerk van 
vrije software is het open karakter ervan. Op basis van het ontwikkelwerk van een grote groep mensen wordt 
het programma vertaald in meerdere talen en telkens weer verbeterd. Meer info over het programma vind je 
op de website: http://www.newbreedsoftware.com/Tux Paint/.

—

Reeds bij de jongste kleuters kan men aan de slag met het programma.

Het programma ‘Tux Paint’ wordt in één van de ENIS-scholen ingeschakeld bij de dagelijkse acti-
viteiten zoals het tekenen van appels in een appelboom binnen het thema “fruit”.

Enkele knopjes leren hanteren is voldoende om de eerste stapjes te zetten in deze kleurrijke 
leeromgeving. Bovendien beschikt het programma over enkele aantrekkelijke functies. Om boven-
staande vissen op het scherm te toveren volstaat bv. alleen de stempelfunctie. Voor de ster volstaan 
de stempelfunctie en de toverfunctie spikkels.

Su
gg

es
ti

e 
3



20 ICT, SPRINGPLANK VOOR DE KLEUTERKLAS

HOOFDSTUK 1      EEN DIGITAAL TEKENPROGRAMMA 
DIDACTISCH-CREATIEF BENUTTEN

HOOFDSTUK 1      EEN DIGITAAL TEKENPROGRAMMA 
DIDACTISCH-CREATIEF BENUTTEN

vrije software ‘Tux Paint’

vrije software ‘Tux Paint’

Met lijnen en vormen wordt er een appelboom gecreëerd. Het programma stelt stempels ter be-
schikking die appels voorstellen. Hiermee hangen de kinderen appels in de boom. De leerkracht 
reikt een stappenplan aan:

 Teken een stam van een boom.
 Plaats er een kruin op.
 Stempel er appels in.

Kleuters verwoorden wat ze creëren. De leerkracht print hun werkje onmiddellijk uit.

“Zeer tof en met prachtige resultaten. Kleuters kunnen mooie eenvoudige werkjes maken en zelfs 
de kleinste kleuters boeken mooie resultaten hiermee.”, aldus één van de kleuterleidsters.

Su
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Een ander thema waarbinnen de jongste kleuters met het programma ‘Tux Paint’ aan de slag gaan 
is “spinnen”. Een eerste stap is het vrij tekenen van lijnen voor het web van de spin. 

vrije software ‘Tux Paint’ vrije software ‘Tux Paint’

Teken stippen op willekeurige plaatsen.
Verbind de stippen met lijnen en maak zo 
een web.
Stempel de spinnen op het web.

Su
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In het thema “herfst” is de opdracht: teken 
een boom met takken en plaats er blaadjes 
van verschillende kleuren in.

Bij het thema “clown”: teken het hoofd van 
een gekke clown.

Alle activiteiten worden dus steeds gekaderd binnen een thema en vormen de aanleiding tot een 
gesprek.

Het is ook mogelijk het programma ‘Tux Paint’ in te schakelen in een groter project en het aan te 
passen aan de eigen wensen. Een van de voornaamste troeven van ‘Tux Paint’ is immers de mo-
gelijkheid om eigen stempels toe te voegen. Plaatjes of foto’s dienen als PNG-bestand bewaard te 
worden in de map stamps (C:\ Program Files\Tux Paint\data\stamps\eigenstempel.png). De achter-
grond moet wel eerst transparant gemaakt worden. 

vrije software ‘Tux Paint’

Enkele ENIS-scholen plaatsen de symbolen of foto’s van de kinderen in de stempelfunctie van het pro-
gramma. Andere scholen kiezen voor voorwerpen uit een schooluitstap als stempel. In het Zooproject 
van de ENIS-school Sint-Amandus Meulebeke http://www.sip.be/stamand/zooproject/zoo.htm worden 
zelf ontworpen dieren toegevoegd als stempel. 

Het doel van dit project is het opbouwen van 
een internationale virtuele zoo met dieren ge-
maakt van chenille, een soort kleurrijke en 
zachte pijpenragers. Deze worden dan omge-
zet in stempels die gebruikt kunnen worden in  
het tekenprogramma ‘Tux Paint’. 
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online activiteit
 ‘Imagination Cubed’

Suggestie 4: 
RAADSELFILMPJES EN TEKENDICTEES 
MET EEN ONLINETEKENPROGRAMMA

Wie over een internetverbinding beschikt kan gebruik maken van een online-tekenprogramma. Een mooi 
voorbeeld hiervan is ‘Imagination cubed’. De toepassing staat op de website van ‘General Electric’ http://
www.geimaginationcubed.com/LaunchPage. De kinderen kunnen in een overzichtelijke en toch aantrekkelijke 
omgeving allerlei tekeningen produceren en die als filmpje laten afspelen. Het is ook mogelijk dit samen met 
iemand anders te doen.

—

Bij raadselfilmpjes verschijnt op het scherm 
geleidelijk aan een beeld van een voorwerp dat 
de kinderen samen raden. Je vindt vijf voor-
beelden op http://users.belgacom.net/raadsel.
filmpjes/. Ze zijn gemaakt met het online te-
kenprogramma ‘Imagination cubed’.
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tekendictee

Samen met de klas raden en ontdekken welke figuur geleidelijk aan op het scherm verschijnt, is 
een denkoefening waarbij de kinderen proberen zich op basis van deelinformatie een geheel voor 
te stellen. Deze oefening kan uiteraard individueel, per duo, met een coach of samen in groep 
gebeuren.

Een andere toepassing van het programma is het gebruik ervan bij tekendictees. Een tekendictee 
is een luisteropdracht. De leerkracht dicteert een reeks opdrachten. De kleuters krijgen dan vol-
doende tijd om de juiste handelingen uit te voeren. Zeer geconcentreerd luisteren, deze informatie 
tijdelijk in het geheugen opslaan en een verbale instructie correct omzetten in een handeling zijn 
basiselementen bij deze activiteit. 

Een tekendictee biedt onbeperkt veel mogelijkheden. In onderstaand voorbeeld rond het thema “de 
herfst” komen kleur, grootte, hoeveelheden, begrippen van rangorde aan bod. De instructie luidt:

 Je vertrekt van een leeg tekenblad.
 Luister goed. We tekenen met een kleurpotlood (tool kiezen) en nemen als kleur bruin.
 We tekenen drie bomen naast elkaar van groot naar klein.
 In de eerste boom hangen 5 gele herfstblaadjes (kiezen dus kleur geel).
 In de middelste boom hangen 3 rode herfstblaadjes (kiezen dus rode kleur).
 In de laatste boom hangen 2 groene herfstblaadjes (kiezen groen).
 Tussen de eerste en de tweede boom zit een konijn. We nemen terug de bruine kleur.
 Op de grond liggen veel kastanjes.

Voorbeelden van tekendictees met de tekenprogramma’s ‘Paint’, ‘Tux Paint’ of ‘Imagination cubed’ 
zijn te vinden op  http://users.skynet.be/college.ronse/tekendictees.htm 

 

Een voorbeeldopdracht: 
 Teken een boom met kale takken.
 Aan de takken teken je gele, groene, 

 rode bladeren.
 Naast de boom teken je een rode paddestoel 
met witte stippen.
 Bovenaan teken je een zon en 2 wolken.
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tekendictee

Voorwaarde om deze opdracht uit te voeren op een computer is dat de kleuters eerst de verschil-
lende functies bij dit programma kennen, nl. een dikke lijn kies je voor dik potlood, dunne lijn voor 
dun potlood, verschillende kleuren kunnen aanklikken,...

Andere voorbeelden van tekendictees kunnen als exe-bestand gedownload worden vanaf de Klas-
Cement-site en probleemloos op je computer geïnstalleerd. Er zijn dictees beschikbaar rond “Hal-
loween” en “de herfst”. Er is ook een dictee rechtsreeks te downloaden via http://62.166.140.66/
gullegem/tekendictee/kerstman.exe.
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Een bijzondere uitdaging bij tekendictees met de computer is het feit dat het niet zo makkelijk 
is voor de kleuters de ruimte juist in te schatten. Verwacht niet onmiddellijk feilloze resultaten. 
Eerst een paar keer vrij met dit programma laten experimenteren is een vereiste om tot een goed 
resultaat te komen bij het tekendictee.

Eenmaal de kleuters goed overweg kunnen met de activiteit van ICT-ondersteunde tekendictees 
stellen we positieve effecten op hun zelfbeeld en eigenwaardegevoel vast. Ze creëren een eigen 
ontwerp en zijn fier op hun werk. 

Het resultaat wordt best uitgeprint en weer aan de groep voorgelegd voor een bespreking. Genieten 
van het mooie resultaat en horen hoe het tot stand kwam, vormen hier sleutelmomenten. Op die 
manier kan men kinderen ook leren hoe men het werk van anderen kan respecteren en waarderen.

Als men een tekendictee uitprint, kan het ook meegegeven worden naar huis. Dan ontdekken ook 
de ouders wat hun kind op school al spelend leert op de computer. 

Su
gg

es
ti

e 
4



HOOFDSTUK 1      EEN DIGITAAL TEKENPROGRAMMA 
DIDACTISCH-CREATIEF BENUTTEN

27ICT, SPRINGPLANK VOOR DE KLEUTERKLAS

HOOFDSTUK 2      DIGITAAL GEREEDSCHAP VOOR
CREËREN EN VOORSTELLEN



28 ICT, SPRINGPLANK VOOR DE KLEUTERKLAS

HOOFDSTUK 2      DIGITAAL GEREEDSCHAP VOOR
CREËREN EN VOORSTELLEN

HOOFDSTUK 2      DIGITAAL GEREEDSCHAP VOOR
CREËREN EN VOORSTELLEN

Basisactiviteiten in een kleuterklas zijn het werken met kleurboeken, het samenstel-
len van puzzels, het maken van allerlei constructies of het logisch rangschikken van 
elementen.

In dit hoofdstuk willen we aantonen hoe je die activiteiten ook digitaal kunt aanpak-
ken. In elk van de voorbeelden keert een vast patroon terug. Eerst verantwoorden we 
het gebruik van ICT bij de activiteit, vervolgens stellen we de materialen voor om te 
eindigen met enkele praktijkervaringen.

Suggestie 1: 
EENVOUDIGE KLEUROEFENINGEN

freeware ‘Painting 
and Discovering’

freeware ‘Coloriage’

De opdracht luidt: zoek de verborgen figuur en 
kleur ze. Stippen kunnen als hulpmiddel gebruikt 
worden.
—

Franstalig kleurboek, met interessante aanvulling 
aan figuren op de site http://www.denouvel.com/.
—
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freeware ‘Starcastles 
Create & Paint’

freeware ‘Kea coloring book’

Een digitaal kleurboek waarin men extra elementen 
kan kiezen en toevoegen aan het plaatje.
—

Dit programma presenteert een aantal plaatjes die 
men kan inkleuren; op de site http://www.keasoft 
ware.com/coloring/index.php zijn ook nog andere 
kleurplaten te downloaden.
—

Online zijn er heel wat mogelijkheden. De online-kleuractiviteit bij het Nederlandse tijdschrift 
Bobo is echt leuk http://www.bobo.nl. Dit geldt ook voor http://www.kleurplezier.net.

Daarnaast zijn er websites die kleurplaten aanbieden die kunnen afgedrukt worden. Deze zijn 
meestal geordend per thema. Voorbeeldsites zijn http://www.kleurplaten.nl en
http://www.speelzolder.com/kleurplaten/index.html.

Deze eenvoudige gereedschappen blijken een prima leeromgeving om de computerwereld te ont-
dekken. Met deze software werken de kleuters heel snel zelfstandig. Een volgende stap zijn de 
teken- en kleurprogramma’s waarbij men zelf creatief kan zijn (zoals ‘Tux Paint’).

Bij de allerkleinsten zal het menu met icoontjes en kleurtjes eerst door de kinderen uitgeprobeerd 
moeten worden vooraleer ze aan de slag kunnen gaan. Kinderen ervaren het als een pluspunt als 
de werkjes afgedrukt kunnen worden.
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Suggestie 2: 
WAT EEN GEZICHT

Eén van de ontwikkelingsdoelen muzische vor-
ming is “impressies uiten in een persoonlijke, 
authentieke creatie en plezier scheppen in 
het zoeken en vinden (1.5). “Gekke bekken” 
oefenen zowel op kinderen als op volwassenen 
een bijzondere aantrekkingskracht uit. Op de 
computer kan het vervormen van gezichten of 
het samenstellen ervan sneller en vlotter dan 
met gelijk welk ander medium.

De verschillende freewareprogramma’s doen 
beroep op de technieken van aanklikken, sle-
pen en verplaatsen van figuren. De onderwer-
pen zijn variaties op hetzelfde thema:

freeware ‘Caricature’

Dit programma plaatst je voor de uitdaging om ge-
zichten te vervormen (morphing).
—

freeware ‘Facetoon’

De opdracht: tover fruit om tot een gezicht.
—
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freeware ‘Bit Map Puzzle’ freeware ‘Applehead’

In het programma ‘Bit Map Puzzel’ moet je een 
puzzel maken. Je kan er zelf een gezicht in plaat-
sen. Je zorgt dat de foto een  bmp- of  jpg-bestand 
is en je laadt hem in het educatief programma. Je 
kan kiezen tussen verschillende niveaus. Niveau 
staat hier voor het aantal puzzelstukjes.
—

In het programma ‘Applehead’ moet je een appel 
versieren.
—

Wanneer men de kinderen met die programma’s laat werken stelt men vast dat de activiteit niet 
nieuw is voor de kinderen. Bij de plasticine bv. zit vaak een doos met verschillende attributen om 
vormpjes te versieren (een bril, een hoed, ogen, handen). Kinderen vinden dit leuk omdat ze tel-
kens een ander mannetje kunnen maken. 

Het is voor de kinderen een fantastische ervaring dat ze in een korte tijd tot een mooi resultaat 
komen. Een beperkte instructie volstaat om de kinderen op weg te zetten op de pc. Laat deze in-
structie eens uitvoeren door kinderen die een tweetal jaar ouder zijn. Voor beide leeftijdsgroepen 
wordt dit zeker een boeiend leermoment. Observatie door de leerkracht is interessant. De leraar 
kan veel leren over aanpakgedrag en deze kennis dan uitspelen bij een gesprek achteraf. 
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Suggestie 3: 
PUZZELEN

Puzzelen is een activiteit die in de kleuterklas veelvuldig georganiseerd wordt. Natuurlijk staat het 
manueel manipuleren van gewone puzzelstukken op de eerste plaats. De computer kan een meer-
waarde bieden. Afwisseling in de oefenstof, een vlotte manipulatie van de stukjes, vlot opruimen 
en de instelbaarheid van veel programma’s bieden een surplus in vergelijking met de klassieke 
puzzelactiviteiten.

Dit soort oefeningen biedt mogelijkheden tot differentiatie. Elke computerklas is bevolkt met een 
erg heterogene groep kinderen. Wie differentiatie zegt, denkt natuurlijk onmiddellijk aan rekening 
houden met de verschillen in tempo. Activiteiten aanbieden met een verschillende moeilijkheids-
graad zit eveneens vervat in degelijk differentiëren. Een ruimere definitie sluit ook in dat men  
rekening houdt met verschillen in interesse en leerstijl. In elk van die situaties biedt de kneedbare 
oefenstof op pc kansen rekening te houden met deze wereld van verschil tussen de kinderen om zo 
voor elk kind een optimale mix aan leeractiviteiten aan te bieden.

freeware ‘Puzzles’ freeware ‘Puzzline’

In ‘Puzzles’ wordt een tekening door de computer 
in stukjes gedeeld. De kleuters moeten de figuur 
naleggen of samenstellen. Een voorbeeld met het 
verwachte eindresultaat kan al dan niet getoond 
worden.
—

‘Puzzline’ is van Franse makelij. Het programma 
geeft een aantal tekeningen. De kleuter of de be-
geleider kiest uit het aantal puzzelstukjes waarin 
de prent gedeeld mag worden (9, 12 of meer). Met 
de muis worden de tekeningen op de juiste plaats 
gesleept.
—
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freeware 
‘Les puzzles de Zébulon’

freeware ‘RompeKOKOS’

freeware ‘Tobopuzzles’ puzzles ‘Philippe Cizaire’

In ‘Les puzzles de Zébulon’ vullen de kinderen de 
gaatjes op in de aangeboden tekeningen.
—

‘Alice in wonderland’ is een kleine verzameling 
puzzels rond dit sprookje (Jacky Tessier); van de-
zelfde Tessier zijn de ‘Tobopuzzles’. Deze puzzels 
zijn te downloaden op http://perso.wanadoo.fr/ 
jacky.tessier/telech/puzzles.htm.
—

De bekende maker van freewareprogramma’s Cizaire 
heeft ook een verzameling puzzels samengesteld die 
als een exe-bestand kunnen gedownload en geïnstal-
leerd worden; de gebruiker kan zelf het aantal stuk-
jes kiezen. Nieuwe puzzels van Philippe Cizaire zijn 
te downloaden op http://p6r.free.fr/puzzles.htm.
—

‘RompeKOKOS’ is een Spaanse schuifpuzzel met 
verschillende plaatjes.
—

Nog een andere soort puzzels vind je terug in het programma ‘Amusgraf’. Door te klikken op de 
puzzelstukjes krijg je telkens een andere kant te zien. Met zo’n rolpuzzel kun je meerdere puzzels 
samenstellen. Het programma kan gedownload worden op http://creermesjeux.fr.

Su
gg

es
ti

e 
3



34 ICT, SPRINGPLANK VOOR DE KLEUTERKLAS

HOOFDSTUK 2      DIGITAAL GEREEDSCHAP VOOR
CREËREN EN VOORSTELLEN

HOOFDSTUK 2      DIGITAAL GEREEDSCHAP VOOR
CREËREN EN VOORSTELLEN

De bovenstaande programma’s kunnen door de kleuters individueel gespeeld worden. Differentiatie 
is soms mogelijk. Waar de kleuters zelfstandig aan het werk gezet worden, moeten ze beschikken 
over de nodige instrumentele computervaardigheden (hanteren muis – klikken en slepen).  Deze 
programma’s zijn uitermate geschikt om in beperkte groep uit te voeren onder begeleiding van een 
ICT-helper (GOK-leerkracht of ouder of kleuters van de basisschool). Daarbij wordt extra aandacht 
besteed aan het verwoorden van de werkwijze door de kleuters. Een digitale camera of een scanner 
zijn uitstekende hulpmiddelen om eigen puzzels aan te maken.

Suggestie 4: 
LOGISCH RANGSCHIKKEN

Leren structureren komt o.m. in volgende ontwikkelingsdoelen voor: 
5.2 een beperkt aantal vaste gebeurtenissen in het verloop van hun dag in een juiste volgorde 
aangeven (wereldoriëntatie).
5.3 de volgorde van een reeks van voorwerpen, prenten, beelden, klanken en geluiden vaststellen, 
veranderen, schikken, herschikken en er een nieuw verhaal rond vertellen (muzische vorming).

Afwisseling brengen in de leersituatie is een eerste didactische functie die computeroefeningen 
kunnen bieden. Het gebruik van open programma’s zoals presentatiesoftware biedt de kans de 
oefeningen levensecht en herkenbaar te maken en aan te passen aan de eigen situatie. Bovendien 
biedt samenwerken aan de computer mooie momenten tot argumenteren en overleg. 

met presentatiesoftware

In deze leeractiviteit zet de leerkracht de episodes 
van een verhaal om in een presentatieprogramma. 
Dit voorbeeld kadert in het thema “brandweer”. 
Om de oefening uit te voeren, start men gewoon de 
presentatie. Een eenvoudige muisklik brengt je naar 
de volgende scène. De kleuters moeten de opeenvol-
gende episodes in het verhaal correct aanduiden.
—
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freeware ‘suites logiques’

In het freewareprogramma ‘suites logiques’ moeten 
de kleuters reeksen vervolledigen met de passende 
figuur. Ze moeten de logica ontdekken die in de 
opeenvolging van de figuren verborgen zit.
—

online activiteiten ‘Schatkast’

Een eerste online oefening  komt van de Nederland-
se Schooltv. In ‘schatkast’, http://www.schooltv.
nl/schatkast/flash.html moeten de kleuters op de 
jas met ‘verhaaltjes’ klikken. De kinderen moeten 
de stappen bij het smeren van boterhammen cor-
rect ordenen. De oefeningen in ‘schatkast’ kunnen 
telkens op vier verschillende niveau’s ingesteld 
worden. Bovendien wordt de oefening auditief on-
dersteund.

Andere online-oefeningen vind je bij de ‘leesdas’  
van dezelfde schooltv http://www.schooltv.nl/leesdas/ 
index.htm.
—

De eerste keren zal het nodig zijn dat de 
leerkracht instructies geeft en het groepje 
begeleidt om het gebruik en de structuur 
van het programma te verduidelijken. Eens 
de kleuters het gebruik van een bepaald 
soort programma (bv. de presentatie) onder 
de knie hebben, kunnen ze in principe alle 
op dit programma gebaseerde oefeningen 
zelfstandig uitvoeren. De kinderen werken 
bij voorkeur wel per twee.
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freeware ‘Off the Tracks’ freeware ‘Freecolor’

‘Off the Tracks’ gaat over spoorlijnen bouwen; ver-
schillende scenario’s zijn mogelijk: met heuvels en 
rivieren of zonder. Als de spoorlijn er ligt vertrekt 
de trein.
—

In ‘Freecolor’ bouwen de kinderen een scène op in 
een decor (circus, school, kamer,...). De kleuren 
van omgeving en figuren kunnen ze veranderen.
—
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Suggestie 5: 
CONSTRUCTIESPELEN

Kinderen bouwen graag. Ontwikkelingsdoelen uit het domein wiskundige initiatie krijgen hier kan-
sen zoals “3.1  De leerlingen kunnen handelend, in concrete situaties de begrippen “in, op, boven, 
onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, 
buiten, omhoog en omlaag” in hun juiste betekenis gebruiken.” 

Laat de kleuters het bouwen en construeren ook eens virtueel doen. ICT biedt een snel en flexibel 
medium voor allerlei constructiewerk. De gewone bouwstenen moeten echter niet weggeborgen 
worden. Ze kunnen zelfs dienen om de bouwactiviteiten op de computer voor te bereiden op een 
concreet niveau. Bovendien bieden ICT onderbouwde activiteiten goede kansen tot differentiatie 
en remediëring.
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freeware ‘Workshop’ freeware ‘Les châteaux’

De workshop van Sammy is een werkbank waar de 
kleuter allerlei constructies kan in elkaar zetten. 
Inkleuren van het werk kan ook. Bij elke goede 
constructie krijgt hij er nog een leuke animatie bo-
venop.
—

In ‘Les châteaux’ wordt verwacht dat de kinderen 
het spiegelbeeld construeren van een kasteel maar 
gewoon nabouwen vinden ze ook al leuk.
—

freeware ‘Les boules 
symétriques’

freeware ‘Les poissons’

Bij ‘Les boules symétriques’ moeten de kleuters 
een symmetrisch beeld naleggen van enkele ge-
kleurde bollen.
—

‘Les poissons’ vraagt het herbouwen in spiegel-
beeld van de andere helft van een vis-puzzel.
—
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Het zandkasteelprogramma levert in de klas mooie resultaten op. Na een mooi zandkasteel in de 
zandbak gemaakt te hebben, mogen de kleuters dit eens proberen na te bouwen op de computer. 
In dit spel zitten allerlei vormen en figuren gerangschikt van groot naar klein die de kleuters kun-
nen gebruiken om hun constructies te maken (torens, kantelen, poorten, ramen). Dit blijkt geen 
gemakkelijke opdracht maar door middel van communicatie onderling worden er toch dikwijls 
mooie constructies gebouwd. De activiteit biedt ook goede observatiemogelijkheden: sommige 
kleuters klikken maar wat onderdelen aan zonder na te denken wat ze ermee kunnen bouwen, 
anderen daarentegen werken gericht. De verschillen in aanpakgedrag vallen heel sterk op. Deze 
observatie kan de gespreksstof bieden voor een leergesprek of waardevolle elementen aanreiken 
voor de begeleiding van de kinderen.

Naast de vermelde suggesties zijn er ook heel wat online constructie activiteiten beschikbaar. 
Deze houden meestal de vinger op de pols van de actualiteit en presenteren activiteiten met 
tv-figuren. Een mooi voorbeeld is de site van Bob de Bouwer: http://www.hitentertainment.com/ 
bobthebuilder/nl/.
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freeware ‘Sand Castle 
Builder Game’

freeware ‘Mosaic’

De kinderen krijgen alle elementen aangereikt om 
zelf zandkastelen te bouwen.
—

‘Mosaic’ is een virtuele bouwdoos die werkt onder 
DOS. De activiteit is dezelfde als de steekmozaïek 
met parels.
—



HOOFDSTUK 2      DIGITAAL GEREEDSCHAP VOOR
CREËREN EN VOORSTELLEN

39ICT, SPRINGPLANK VOOR DE KLEUTERKLAS

HOOFDSTUK 3      OEFENEN EN HOEKENWERK



40 ICT, SPRINGPLANK VOOR DE KLEUTERKLAS

HOOFDSTUK 3      OEFENEN EN HOEKENWERK

De kleuterklas heeft een mooie traditie wat betreft het werken in hoeken. De organisatie 
van het werk in de computerhoek verschilt in weinig van de klassieke hoek. De maatrege-
len  hebben betrekking op de tijdsbesteding aan de verschillende activiteiten, de visuele 
voorstelling van de opdrachten en de rapportering van het geleverde werk. Klassieke hulp-
middelen hierbij zijn moetjes en magjes, het gebruik maken van overzichtsborden en vaste 
symbolen. Overzicht, voldoende licht, gezelligheid en sfeer, veiligheid, orde, bereikbaarheid 
blijven eveneens centrale aandachtspunten bij het inrichten van elke hoek. 

Vuistregels om het leren en werken in de computerhoek goed te organiseren kunnen ge-
groepeerd worden in meer algemene en meer specifieke richtlijnen:

Meer algemeen is van toepassing: 
 Bij de kleinste kleuters hangt een afbeelding van de computer, zo weten ze dat dit de 
computerhoek is.
 Een beertje geeft in de 1ste kleuterklas aan of de computerhoek beschikbaar is: zijn de 
ogen van het beertje toe, dan is de computerhoek gesloten. In de tweede klas is dit een 
gebods- of verbodsteken.
 Vaak werken de kleuters met twee aan de computer. Aan de twee haakjes bij de ingang 
van de hoek hangen de kinderen hun symbooltje op. Zijn de haakjes bezet/volzet, dan 
weten ze dat er geen kinderen meer bij kunnen.

Specifiek voor de computerhoek geldt:
 Scherm de computerhoek af van de speeltafels en het speeltapijt, dan kunnen de kin-
deren rustig werken aan de pc.
 Bied nooit teveel spelen ineens aan; elke week een nieuw spel, best aansluitend bij het 
thema, is pas echt uitdagend en biedt het leren steeds nieuwe zuurstof.
 Sommige leerkrachten gebruiken een keukenwekker om de spelduur te beperken, zo 
kan iedereen aan bod komen.
 Pas eventueel de iconen op het bureaublad aan. Je kan ze ook rangschikken en groepe-
ren.
 Voorzie koptelefoontjes voor toepassingen waar geluid belangrijk is. Geluid via de luid-
sprekers kan soms noodzakelijk maar ook erg storend zijn.
 Voorzie naargelang de computertoepassing een spiekkaartje met figuren waarop staat 
waarop ze mogen klikken.
 Ondersteun het gebruik van muis en eventueel toetsenbord door stickers te kleven op 
de knoppen en toetsen.
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‘Studio 4’

Suggestie 1
WERKEN MET EEN ACTIVITEITENSUITE (STUDIO 4)

Naast deze praktische schikkingen zal de leerkracht het aanbod aan software en 
activiteiten goed moeten plannen. Belangrijk hierbij is dat de computerhoek verrijkt 
wordt met materiaal dat aansluit bij het lopende thema. Daarvoor is het nuttig de 
belangstellingspunten te inventariseren, bestaand materiaal in kaart te brengen en 
beide elementen in elkaar te laten vloeien. Enkel het op een systematische manier 
aanbieden van een dergelijke leerlijn kan een optimaal rendement opleveren. Een 
handig hulpmiddel om dit te realiseren is een tabel waarin men op de ene as de ont-
wikkelingsdoelen plaatst en op de andere de belangstellingspunten. Per cel kan men 
dan aangeven welke leeractiviteiten men voorziet, inclusief de ICT-activiteiten.

Verzamelprogramma’s waarin meerdere oefeningen tegelijkertijd aangeboden worden zoals visuele 
discriminatie, reeksen maken, memoryspelen, dominospelen of matrixoefeningen bieden de leer-
kracht keuzevrijheid. Deze activiteitensuites laten toe precies dit oefeningenpakket aan te bieden 
waaraan de kleuter op eigen tempo of naar eigen behoefte kan werken. De verschillende oefenin-
gen moeten in een optimale moeilijkheidsgraad en sequentie kunnen verwerkt worden. Indien ze 
gekoppeld worden aan een overzichtelijk en hanteerbaar volgsysteem voor de leerkracht kan deze 
optimaal zijn begeleidende en remediërende rol waarmaken.

De vaste opbouw en de herkenbare interface bij dergelijke activiteitensuites faciliteren alvast het 
gebruik van het programma door de kleuters.
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Studio 4 van de firma Dainamic http://www.dainamic.be is een mooi voorbeeld van een commerci-
eel verzamelprogramma. Het volledige pakket bevat een brede waaier aan activiteiten:

 doolhofspel
 ballen sorteren per kleur (en hoeveelheid)
 geometrische inlegpuzzels
 kaarsen sorteren volgens grootte
 kabouterspel
 puzzelrij
 mozaïekpatronen nabouwen
 kettingpatronen nabouwen
 draadmodellen nabouwen

De kleuters kunnen zelfstandig aan het werk. Ze kiezen zelf een oefening door een sjabloon aan te klik-
ken. In sommige onderdelen kan ook een niveau gekozen worden. De computer toont de fout meteen 
aan. Bij een goed resultaat komt bij sommige onderdelen een tekening tevoorschijn als beloning.

Naast de feedback die de kleuter krijgt, wil de leerkracht uiteraard ook overzicht houden op de 
activiteiten van de kinderen. Als organisatorisch hulpmiddel hangt in één van de ENIS-scholen aan 
de muur een rooster. Daarop kunnen de kinderen turven naast hun eigen symbool welke spelletjes 
ze al gespeeld hebben.
 

De kleuters houden van dit spel omdat ze een 
hele tijd bezig kunnen zijn zonder de hulp in 
te roepen van de leerkracht. De leerkracht 
moet alleen bijspringen om eventueel het ni-
veau te veranderen als een kleuter problemen 
heeft of indien hij het zichzelf te gemakkelijk 
maakt. Als 2 kleuters bij elkaar zitten, wordt 
er geconverseerd over hoe het moet.
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Suggestie 2: 
GCOMPRIS: OEFENINGEN PRESENTEREN IN STAPPENKAARTEN

GCompris staat voor het Franse ‘j’ai compris’. Het is vrije  software die in meerdere talen wordt 
aangeboden. Het biedt een verzameling van meer dan 50 activiteiten voor kinderen van 2 tot 10 
jaar. De GComprissite vind je hier: http://gcompris.net/ en de projectsite http://www.projectomega.
com/open-source/.

GCompris
‘Tel het aantal figuurtjes’

GCompris

GCompris
‘Dubbelklik met de muis’

In het spel ‘dubbelklik met de muis’ moeten de 
kleuters met de muis dubbelklikken op de recht-
hoekjes tot alle blokken verdwijnen en ze de figuur 
ontdekken. Het synthetiseren van een beeld op ba-
sis van deelelementen komt hier aan bod.
—

Bij ‘Tel het aantal figuurtjes’ luidt de instructie: zet 
de figuurtjes eerst netjes bij elkaar zodat je ze kunt 
tellen. Dit is ook een oefening op sorteren.
—
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GCompris
‘Maak de puzzel af’

GCompris
‘Doolhoven’

In een doolhofspel moeten de kinderen de route 
ontdekken om uit het doolhof te ontsnappen.Hier-
bij leren ze hun perceptieveld structureren.
—

‘Maak de puzzel af’ gaat over het herkennen van 
schaduwbeelden. Vormherkenning staat hier cen-
traal.
—

Het programma ‘GCompris’ wordt in twee versies aangeboden: een beperkte reeks activiteiten vind 
je terug in de Windows-versie. Alle activiteiten zijn terug te vinden in de Linux-versie. Wanneer de 
software dus wordt geïnstalleerd op een Linux-besturingssysteem, krijg je een grotere waaier aan 
activiteiten. Sommige activiteiten zijn wel iets te moeilijk voor kleuters.

De bonte afwisseling aan activiteiten maakt individuele en flexibele leerroutes mogelijk. ‘GCom-
pris’ is ook een activiteitenpakket dat steeds zelf het niveau aanpast zodat de kinderen op hun 
eigen niveau kunnen spelen en automatisch van niveau kunnen stijgen. Het is ook mogelijk om zelf 
sequenties van programma’s of specifieke leerroutes te ontwerpen voor bepaalde deelgroepen.

Een eerste manier om de computeractiviteiten voor de kleuters zelf te ordenen is op het bureau-
blad van de computer icoontjes te presenteren van elk van de oefeningen die ze moeten maken. 
Zo komen de kleuters te weten welke spelen ze al dan niet mogen spelen en in welke volgorde dit 
moet gebeuren. 

Leerroutes kunnen aan de kinderen ook gepresenteerd worden in de vorm van een stappenkaart. 
Dit is in werkelijkheid een dia van een presentatieprogramma. In die dia verstopt de leerkracht in 
een doolhofroute snelkoppelingen die naar welbepaalde spelen voeren. Hieronder zie je een voor-
beeld van een doolhofroute waarin op geregelde plaatsen via de snelkoppelingen activiteiten uit 
het GCompris-pakket kunnen opgestart worden. De volgorde van de activiteiten kan de leerkracht 
zelf bepalen.
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Snelkoppelingen 
naar GCompris

Het is soms ook interessant dat de kleuters per twee kunnen werken. Dan kunnen de  kinderen 
samen overleggen over de oefening. De activiteiten geven immers aanleiding tot heel wat pro-
bleemoplossende vragen: “Wat past samen? In welke volgorde zouden we deze prenten plaatsen? 
Hoe geraken we uit dit doolhof? Waar past dit deeltje van de puzzel?”.

Suggestie 3: 
EEN EIGEN KEUZESCHERM VOOR DE BLUE’S CLUES SOFTWARE

Blue’s Clues 203
‘Lights On, Lights Off’

Blue’s Clues 104 ‘Sorting 
Pictures with Blue and Steve’

Kinderen moeten de foto’s op de juiste manier in 
een fotoalbum plakken. Ze leren handelingen chro-
nologisch rangschikken.
—

Een geheugenspel. De kleuter komt terecht in een 
slordige speelkamer; het licht gaat uit; er verdwij-
nen enkele stukken speelgoed in het donker. Wie 
ontdekt wat ontbreekt als het licht weer aangaat?
—
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Blue’s Clues

Blue’s Clues is een verzameling van kleine spelen die voor kleuters vanaf de tweede kleuterklas 
een educatieve meerwaarde bevatten. De activiteiten zijn Engelstalig maar sluiten nauw aan bij 
figuren die de kleuters kennen van op tv. Het volgen van de belevenissen van een tv-figuur vinden 
de kinderen spannend. Het verhoogt ook de herkenbaarheid van de computertoepassingen en zorgt 
voor een lijn in de activiteiten. In deze grote collectie gratis programma’s heeft elke download een 
eigen naam en volgnummer. Op de website http://reliableanswers.com/kids/ kan je een groot deel 
van de Blue’s Clues spelen downloaden. 

Andere leuke en leerrijke activiteiten zijn:

 ‘Laundry time’ (105): leer het wasgoed rangschikken, soort per soort.
 ‘Jigsaw puzzles’ (112): klassieke puzzeloefeningen.
 ‘The recycle game’ (205): vuilnis sorteren in de juiste afvalbak
 ‘Hide and seek’ (307): een perceptiespel; in een erg complexe omgeving zit een hondje 

 verstopt; wie vindt het?
 ‘Treasure Hunt’ (311): je vindt de schat wanneer je voorwerpen aanwijst die gedeeltelijk verbor-
gen zijn.

De (Engelse) taal van de programma’s is voor de kinderen geen enkel probleem. De titels doen 
vermoeden dat ze makkelijk inpasbaar zijn in de klassieke belangstellingspunten van de kleuter-
klas zoals “schoonmaken” en “afval”. Ontwikkelingsdoelen rond perceptie en wiskundige initiatie 
kunnen met deze activiteiten geoefend worden.

Vaak duurt het even voor de programma’s opstarten. In sommige programma’s is ook een helpbe-
stand aanwezig onder de knop ‘parents’.
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Door de spelletjes te laten starten vanuit een 
presentatie op het bureaublad (zie voorbeeld 
hiernaast) kunnen de kinderen zelf hun favo-
riete spel kiezen. Achter elk plaatje zit een hy-
perlink van waaruit het bijhorende programma 
opstart. 
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Suggestie 4: 
CLIC 3.0

Uit het grote aanbod (vooral Spaans en Catalaans) materiaal hebben een aantal Vlaamse leerkrach-
ten uit de ENIS-scholengroep een mooie selectie gemaakt en deze in het Nederlands vertaald. Ze 
bieden die, in de geest van makers van het programma, nu op een overzichtelijke manier aan de 
collega’s aan. Delen van waardevol lesmateriaal met anderen vinden ze belangrijk. Het oefeningen-
pakket is in een zodanige vorm gegoten dat ICT-voorkennis om deze oefeningen op te starten niet 
nodig is. De oefeningen zijn gebundeld in een zelfstartend pakket. Bijkomend voordeel is dat de 
oefeningen ook op oudere computers werken.

De soorten oefeningen die deze CLIC-verzameling aanbiedt bevat de klassieke oefenvormen: hoofd-
zakelijk puzzels (ook met geluiden) en matching- of associatieoefeningen

De collectie bevat oefeningen over visuele discriminatie, ordenen van klein naar groot, oriëntatie, 
schaduwbeelden, logische reeksen, tellen, meetkundige vormen, puzzelen, een activiteitenpakket 
rond Sinterklaas, één rond carnaval en één rond Pasen. Er zijn ook twee reeksen met een mix aan 
oefeningen.

De makers van het programma CLIC 3.0 vertrokken van een duidelijke missie: een gereedschap 
ontwerpen voor leerkrachten om op een vlotte manier oefenmateriaal voor de computer samen te 
stellen. Bovendien moest het programma de mogelijkheid bieden om de handelingen en resultaten 
van de kleuters bij het oplossen van de oefeningen zorgvuldig bij te houden. Het resultaat van dit 
ontwikkelwerk is indrukwekkend: een schitterende tool en een waardevolle collectie oefenmateriaal 
die gedeeld worden met anderen. Je kunt ze onder meer vinden op de projectsite http://clic.xtec.
net/en/index.htm 
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De bediening van het programma is erg eenvoudig. Het feit dat ze op een zelf opstartende cd kun-
nen gebrand worden, verhoogt het gebruiksgemak. De interface die op het scherm verschijnt maakt 
het kiezen van de oefeningen makkelijk. De gebruiker moet enkel bevestigen dat de oefening moet 
uitgevoerd worden.

Binnen elke activiteit volstaat kennis van onderstaande knoppen om verder te gaan: 
Met deze knop  ga je naar de volgende opdracht indien dit niet vanzelf gebeurt.

Met deze knop  keer je terug naar het beginscherm en kan je stoppen.

Wie het pakket volledig installeert, krijgt ook de mogelijkheid een registratiemodule op te nemen 
die alle handelingen van de kleuter bijhoudt. 

Suggestie 5: 
OEFENEN IN DE COMPUTERHOEK INTEGREREN 

Het ontwikkelingsdoel wordt als volgt omschreven: “in concrete situaties handelingen uitvoeren 
met vormen, grootheden en figuren, in functie van een kwalitatief kenmerk (2.4)”.

In de activiteiten rond vormen moeten de kleuters op de eerste plaats de aanwezige vormen in de 
klas en in hun omgeving ontdekken. In kasten, tafels en huizen bv. identificeren ze meetkundige 
vormen. De computer biedt de mogelijkheid tot tal van oefeningen rond vormen zowel op twee- als 
op driedimensioneel vlak. Vlakke figuren en ruimtefiguren ontdekken, manipuleren, inpassen, be-
dekken, benoemen, herkennen, afleiden uit een logische reeks zijn evenzovele activiteiten die met 
de computer kunnen uitgevoerd worden. 
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freeware TVBsoft ‘vormpje’freeware ‘Blue’s Clues 109’

In ‘Blue’s Clues 109’ verschijnen tussen de wolken 
door bekende vormen. Klik de gekende vorm aan. 
Dit gebeurt onder begeleiding, daar de opdrachten 
in het Engels voorgezegd en geschreven worden.
—

In het spel ‘vormpjes’ (TVB soft http://edusoft.
town.nl/) moeten de kleuters de juiste configura-
tie namaken. Kies een grijze vorm en vervang hem 
door de juiste vorm in de juiste kleur.
—

freeware  ‘Quadrill’freeware ‘Tangram’

‘Tangram’ http://www.cs.uu.nl/people/markov/kids/
index.html is een Chinese puzzel met puzzelstuk-
jes die je op hun plaats moet slepen. Roteren is ook 
mogelijk (rechtermuisknop of pijltjestoetsen). Het 
programma biedt heel wat puzzels. Voor de kleuters 
is het laagste niveau (easy level) voldoende.
—

In het freewareprogramma ‘Quadrill’ moeten de 
kleuters de eigenschappen van vormen gebruiken 
om ze op de juiste plaats in een tabel te slepen. Op 
basis van kleur en vormkenmerken rangschikken 
de kinderen de figuren in een tabel met dubbele 
ingang.
—

De voorgestelde computeroefeningen gaan daarop verder:
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online activiteit ‘Ribert’online activiteit ‘Buried shapes’

In de activiteit ‘Buried shapes’ http://www.sentea 
cher.org/shot/buriedshape.php worden half bedol-
ven ruimtefiguren afgebeeld. De kinderen moeten 
de ganse ruimtefiguur aanklikken. Ze zijn gemak-
kelijk te identificeren. Ze worden ook (in het En-
gels) benoemd.
—

Bij de online-activiteit ‘Ribert’ http://people.zee 
landnet.nl/ribert/home.html kunnen vormen ge-
oefend worden met sorteren, logische rijen, een 
matrix van kleur en vorm. Ook kralen in bepaalde 
volgorde rijgen is mogelijk.
—

Bij het uitvoeren van de programma’s met de kleuters blijkt dat: 
 ‘Blue’s Clues’ het best onder begeleiding gebeurt (zie hoger).
 De andere programma’s in het hoekenwerk als partnerwerk of groepswerk ingeschakeld kunnen 
worden.
 Tangram eerst eens geoefend moet worden (slepen – roteren –  plaatsen) vooraleer de kleuters 
er zelfstandig mee kunnen werken.
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Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen moet de leerkracht de beginsi-
tuatie van elk kind kunnen identificeren en op basis daarvan de meest geschikte 
leerervaringen selecteren of ontwerpen. Zo creëert hij voor de kleuters een ontwikke-
lingsbevorderende omgeving. Bekend hulpmiddel daarbij is bv. de beertjesmethode. 
Het profiel van de kleuter wordt meestal samen met zijn leerroute en de geboekte 
resultaten bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Dit instrument helpt de school het 
welbevinden en goed functioneren van de kleuter op de voet te volgen.

Sommige kleuters in de kleuterklas hebben behoefte aan extra zorg. Ze hebben moeite 
met perceptie en kunnen moeilijk verschillende zaken uit elkaar houden, ze worstelen 
met concentratieproblemen of  behoeven extra geheugentraining. De preventie en re-
mediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden is niet het enige actieterrein voor 
zorgverbreding. Aandacht voor taalvaardigheid Nederlands, intercultureel onderwijs 
en voor de betrokkenheid van de ouders behoren eveneens tot de aandachtspunten 
van een goed zorgbeleid.

Een eerste taak van de leerkracht is het snel en correct identificeren van mogelijke 
risico’s. Bij het opstellen van een actieplan kan hij gebruik maken van lesmateriaal op 
de computer dat een welkome afwisseling kan bieden. Dit tonen we aan met ICT-oe-
feningen voor visuele discriminatie en oog-handcoördinatie. ICT biedt ook een brede 
set perceptie-, geheugen- en concentratiebevorderende spelen aan. 

Zorgverbreding betekent ook materiaal ontwerpen dat specifiek past voor die bepaalde 
kleuter: maatwerk dus. Heel wat ICT-instrumenten bieden de mogelijkheid om oefe-
ningen op maat van de eigen klassituatie of van de behoeften van het kind te creëren. 
Dit illustreren we met leerkrachtentools om eigen puzzels te maken.

Dat ander kenmerk van zorg, betrokkenheid van de ouders, illustreren we met een 
voorbeeld van vrije software dat door ouders voor de school ontworpen werd.

Zorg betekent ook preventie van problemen. We tonen aan hoe aandacht voor een 
ergonomische inrichting van de computerhoek en voor de lichaamshouding van de 
kleuters bij het werken aan de pc lichamelijke problemen kunnen voorkomen.
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freeware ‘Observer’ freeware ‘Ombres’

Suggestie 1
OEFENMATERIAAL VOOR VISUELE DISCRIMINATIE

Veel variatie aan oefeningen en een mooie vormgeving zijn belangrijke troeven voor het inschakelen 
van een pc bij het trainen van de visuele perceptie van kleuters en lagere schoolkinderen. Vaak 
zijn problemen bij aanvankelijk lezen en rekenen terug te voeren tot een te onrustige of te weinig 
verfijnde perceptie. 

Bedoeling van beide spelen is dat de kleuters hetzelfde dier kunnen aanklikken als het dier dat in het mid-
den van de kring staat. Telkens de kleuter het juiste dier aanklikt in de buitenste kring verschijnt een ander 
dier in het midden. Deze programma’s uit Frankrijk zijn van de hand van de bekende freeware-auteurs Didier 
Bigeard, http://perso.wanadoo.fr/dbigeard en Philippe Cizaire http://p6r.free.fr/
—
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freeware ‘A la poste’ presentatieprogramma 
‘groenten en fruit’

In ‘A la poste’ krijgen de kleuters twee reeksen 
postzegels te zien; ze moeten telkens die postzegel 
eruit kiezen die verschilt van de andere; enkel als 
ze die hebben aangeklikt wordt de brief gepost.
—

Deze oefening is gemaakt met een presentatiepak-
ket. Op de dia’s verschijnen verschillende soorten 
groenten en fruit die de kleuter moet herkennen 
temidden van andere producten.
—
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freeware ‘Bingo’ freeware ‘Intrus’

‘Bingo’ is een spel dat op meerdere niveaus gespeeld 
kan worden. Er is geen installatie voorzien. Bij het op-
starten kiest men voor ‘New game’ in het File-menu. 
Bepaal vervolgens op welk niveau je wil spelen en be-
vestig dat je de voorgestelde spelkaart wil gebruiken. 
Hoe verloopt het spel? Op de Bingokaart wordt één 
cel ingekleurd; aan de linkerkant van het scherm 
staan drie keuzemogelijkheden. De kleuter moet 
links deze tekening aanklikken die identiek is aan 
de cel uit het Bingobord.
—

In het programma ‘Intrus’ moet de kleuter dat voor-
werp aanklikken dat verschilt van de andere.
—

freeware ‘Ik tover’, Ik oefen’, 
‘Ik speel met de muis’

freeware ‘Ik tover’, Ik oefen’,
 ‘Ik speel met de muis’

Een ouder maar nog steeds waardevol pakket heet ‘Ik tover’, ‘Ik oefen’ en ‘Ik speel met de muis’.

Het zijn kleine kennismakingsprogramma’s, voor kinderen vanaf 3 jaar. Ze bestaan ieder uit zes ontwik-
kelingsoefeningen. Dit instapprogramma biedt de kleuters tal van oefeningen rond visuele discriminatie. 
Daarnaast bieden de vele duidelijke prenten extra kansen tot woordenschatuitbreiding. Door de eenvoudige 
vaste structuur in de opbouw van het programma is elk kind in een mum van tijd weg met het programma. ‘Ik 
tover’, ‘Ik oefen’ en ‘Ik speel met de muis’ zijn leuke instapspelletjes, zonder toeters en bellen, maar wel met 
een gevarieerd aanbod aan oefeningen. Elke kleuter speelt graag met de programma’s. En niet te vergeten: de 
programma’s zijn gratis en Nederlandstalig.
—
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De kleuters volgen mee tijdens de korte de-
mofase. Al heel vlug zullen ze ontdekken dat 
er een vast patroon in de opbouw van het pro-
gramma schuilt, zodat ze zelf aan de slag kun-
nen. Vaardige kleuters kunnen ook tonen en 
vertellen wat ze doen. Tijdens het spel kan de 
leerkracht zijn rol beperken tot het bieden van 
hulp aan kleuters met wat faalangst. Terwijl 
de kleuters met dit programma werken, kan 
hij met de kinderen in communicatie treden: 
uitbreiden van de woordenschat, een gerust-
stellend gesprekje,...

Een uitgewerkt lesvoorbeeld met dit pakket is te vinden op de site over de ICT-competenties 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/. De site van de auteurs heeft als adres http://www.hwv-software.nl/.
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WAI-NOT is oorspronkelijk ontwikkeld voor het buitengewoon onderwijs. Wie de wereld van WAI-
NOT binnentreedt, ontdekt ook een schat aan activiteiten voor de gewone kleuterklas. In deze 
webgebaseerde computertoepassing kunnen de kleuters zelfstandig de opdrachten proberen uit te 
voeren. Omdat de opdrachten telkens hardop verwoord worden, is het voor de kleuters duidelijker 
wat er van hen verwacht wordt. De opdrachten alsook de navigatie naar elk onderdeel worden op 
maat visueel en auditief ondersteund. WAI-NOT biedt verschillende niveau’s van oefeningen voor 
verschillende doelgroepen aan. De groep ‘klikkers’ sluit het best aan bij de kleuterklas. De online 
activiteiten zijn te vinden op www.wai-not.be. Registreren of inloggen is niet nodig, maar mag al-
tijd. Je krijgt dan nog extra toegang tot een aantal interactieve tools zoals e-mailen, chatten, een 
praatpaal en wedstrijden. Klik op Nederlands, eventueel (niet) inloggen, klikkers. Uit het brede 
aanbod aan activiteiten selecteerden we ‘puzzelen met fruit’. Het komt erop aan met de juiste puz-
zelstukjes een gegeven stuk fruit samen te stellen.

Een bijzondere vermelding verdient het activiteitenpakket ‘Wai-Not’.

online activiteit Wai-Not ‘puzzelen met fruit’
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Suggestie 2:
 OOG-HAND COÖRDINATIE ONDERSTEUNEN

freeware ‘Manipulation
de la Souris’

freeware ‘Les traces’

freeware ‘Pick Up Sticks’ freeware ‘Eierjagd’

In ‘Manipulation de la Souris’ worden drie oefenin-
gen aangeboden: klikken op een konijn dat overal 
in de rand van het scherm verschijnt, klikken op 
bewegende ballonnen, verslepen van figuren over 
het bijhorende schaduwbeeld.
—

In ‘Les traces’ moeten de kleuters een traject afleg-
gen binnen de aangegeven sporen.
—

‘Pick Up Sticks’ is een digitale Mikado gericht op 
reactiesnelheid.
—

‘Eierjagd’ oefent reactiesnelheid. De instructie 
luidt: vang de eieren van de kip in de mand op.
—
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freeware ‘Tidy up’

In het programma ‘Tidy up’ komt het erop aan ka-
mers op te ruimen en nauwkeurig te werken. Gedu-
rende het spel komt elke kamer van het huis aan 
bod en overal ligt er rommel. Het is de bedoeling 
dat de kleuters de verschillende voorwerpen die 
niet op hun plaats liggen aanklikken zodat deze 
vanzelf op hun juiste plaats terecht komen. Opge-
ruimd staat netjes. De kleuters moeten bij ‘Tidy up’ 
in elke kamer een aantal voorwerpen zoeken, maar 
het is niet altijd zo evident om het laatste voorwerp 
dat nog niet opgeruimd is te vinden. Wat voor jou 
netjes lijkt is voor de computer niet zo. In elke ka-
mer komen ze ook iets anders tegen waardoor het 
leuk blijft om uit te zoeken wat nu juist de rommel 
is en wat al ordelijk ligt.
—

freeware ‘Tir aux ballons’

‘Tir aux ballons’ is een reactiespel; kleuters moeten  
ballonen neerschieten.
—

Onnodig te herhalen dat de introductie van de spelen op een “natuurlijke” manier moet gebeuren. 
Bij het spel ‘Tidy up’ bv. kan dit als volgt. Tijdens het thema “Dit is mijn huis” mogen de kinderen 
voluit vertellen over hun huis en de verschillende indelingen in hun huis. Soms komt er dan ook 
eens ter sprake dat niet alle kamers er even netjes bijliggen en hoe moeilijk het is om de kamer 
netjes te houden. Vanuit dit gesprek kan men het spel ‘Tidy up’ aanbieden.

Uit de praktijk blijkt dat een minimale instructie voldoende is om de kinderen op weg te zetten. 
Leuk wordt het pas echt, als andere kinderen die enkele jaren ouder zijn deze ‘les’ mogen geven.
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Edmark Milly’s early mouse 
skills ‘bijtjes’

Uit het Edmark pakket ‘Milly’s early mouse skills’ (onderdeel van het Kidsmart Early Learning Project) zijn 
de programmaonderdelen bijtjes en kerstboom erg populair bij de kleuters. In beide gevallen gaat het om 
trainen van motorische competenties. Bedoeling van de kerstboom bv. is dat ze de pakjes verschuiven onder 
de kerstboom en dat ze met het overige materiaal de kerstboom versieren: kerstballen in de boom, een ster 
als piek bovenaan de boom. 
—

Edmark Milly’s early mouse 
skills ‘Kerstboom’
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Suggestie 3:
PERCEPTIE-, GEHEUGEN- EN CONCENTRATIEBEVORDERENDE SPELEN

Sommige kinderen hebben moeite met concentratie. Ze kunnen moeilijk focussen op één taak en 
zijn gemakkelijk afgeleid. Concentratiespelen (memoryspelen) kunnen hier een handje toesteken. 
Het basisprincipe van een memoryspel is het volgende: de plaats van de verschillende figuren ont-
houden en proberen twee identieke figuren aan te klikken.
Meestal worden ze aangeboden in themavorm. Daardoor zijn ze uitermate bruikbaar in de kleuterklas. 

Freeware ‘AniMatch’ freeware ‘Mémory des Jouets’

‘Animatch’ is een dierenmemory.
—

‘Mémory des Jouets’: is een speelgoedmemory. Het 
programma bevat ook een speelgoedschuifpuzzel.
—

freeware 
‘Sinterklaas memory Puzzel’

‘Sinterklaas Memory Puzzel’, uiteraard  voor het 
thema Sinterklaas.
—
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game’ garanderen onmiddellijk succes. Veel commerciële websites kleuren hun stek op met zo’n 
kindvriendelijke gadgets. Opletten geblazen dus voor storende reclame of onaangepaste puzzels.
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Wel waardevol zijn de programma’s die te vinden zijn op de Vlaamse site http://www.beess.be/. Het 
Nederlandse programma ‘Siekwens’ (TVBsoft) is ook een geheugenspel maar dan in een andere 
vorm. De kleuters zien kort een pijl in het midden van het scherm. Dan verdwijnt die en moeten 
ze de pijl aanduiden die ze pas gezien hebben. De site van TVBsoft: http://edusoft.town.nl/ bevat 
bijna honderd programma’s voor verschillende leeftijden. Een absolute topper wat betreft Neder-
landstalige gratis software.

TVBsoft freeware 
‘Flitsende dingen’

TVBsoft freeware 
‘Maak me na’

TVBsoft freeware ‘Achtbaan’ TVBsoft freeware ‘Wat is het’

‘Flitsende dingen’oefent visuele discriminatie en 
geheugen. Eén van de twaalf figuren is gedurende 
een in te stellen tijd zichtbaar. Welke van de twaalf 
heb jij gezien? Er zijn zes reeksen.
—

‘Maak me na’ traint concentratie en visuele dis-
criminatie. Zes lachebekjes moeten worden nage-
maakt. Je hebt de keuze uit de 20 verschillende 
lachers.
—

In het spel ‘Achtbaan’ zijn acht figuren een zelf 
in te stellen tijd zichtbaar. Zodra de vraagtekens 
zichtbaar worden, verschijnt in het midden één van 
de 8 figuren. Klik de plaats aan waar dat figuurtje 
stond.
—

Bij ‘Wat is het’ zien de kinderen even enkele figu-
ren; daarna moeten ze in een grotere reeks voorwer-
pen aanduiden welke ze daarpas gezien hebben.
— 
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Suggestie 4:
GEREEDSCHAP OM EIGEN PUZZELS TE ONTWERPEN

Soms wil de leerkracht eigen beeldmateriaal omvormen tot een fraaie puzzel. Zo kan de leerinhoud 
gecontextualiseerd worden of aangepast aan de noden van de kinderen. Meer of minder stukjes kan 
voor sommige kinderen al een verschil maken. Voor die verschillende doelen zijn meerdere gratis 
programma’s beschikbaar.

freeware ‘Puzzle Wizard’ freeware ‘Jigsaw Puzzle Lite’

freeware ‘Puzzelmaker’ freeware ‘Puz-Mat’

Met het freewareprogramma ‘Puzzelmaker’ kan je 
van je eigen prenten en digitale foto’s een puzzel 
maken. Het Nederlandstalige programma is mak-
kelijk te hanteren. Je importeert het beeldmateriaal 
(.jpg, .gif, .bmp,...) en kiest in hoeveel stukjes je 
het beeld wil versnijden. Je kunt nadien het be-
stand afprinten en verknippen met de schaar. 
—

In ‘Puz-Mat’ stel je eerst je eigen puzzel samen die 
je opslaat in een bibliotheek. Van daaruit kies je de 
puzzels die de kinderen oplossen.
—

Ook met ‘Puzzle Wizard’ maak je je eigen puzzel. 
Die wordt in een uitvoerbaar bestand weggeschreven 
(bv. MyPuzzle.exe). De tool is van oorsprong Itali-
aans; een Engelse interface is ook beschikbaar.
—

Het freewareprogramma ‘Jigsaw Puzzle Lite’ bevat 
een bibliotheek met plaatjes rond bepaalde thema’s. 
Daarnaast kan je eigen puzzels aanmaken. Er kun-
nen ook extra reeksen plaatjes aangekocht worden.
—
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Voorbereiding: De leerkracht neemt vooraf een foto per kind (pasfoto) met een uniforme achtergrond 
(achtergrond best zeer neutraal kiezen zodat de nadruk op het kind zelf ligt). De foto’s worden op 
de klaspc geplaatst. De foto’s worden geplakt in een tekstverwerkingsdocument waarbij elke foto 
een hyperlink krijgt naar de puzzel. Dit document wordt als webpagina bewaard. De puzzels worden 
gemaakt met het computerprogramma. Deze voor-activiteit (het nemen van de foto’s) vormt reeds 
een positieve ervaring voor de groep. Het zorgt voor nieuwsgierigheid voor de komende activiteit.

Aan het puzzelen zelf gaat een instructiemoment vooraf. Per groep van 6 kinderen wordt de puz-
zelactiviteit uitgelegd aan de computer. De kinderen staan rond het scherm. Het stappenplan voor 
het kiezen van een foto en dus een puzzel wordt overlopen en door de leerkracht gedemonstreerd. 
Eén puzzel wordt terug samengesteld als voorbeeld. Bij het puzzelen zelf werken de kinderen per 
twee aan de computer met een doorschuifsysteem; per groepje komt elk kind aan de beurt. De 
kinderen mogen zelf de moeilijkheidsgraad bepalen en gaan dan aan de slag.

De kleuters vinden het leuk mekaars foto terug samen te stellen. Deze activiteit spreekt niet enkel 
alle kinderen aan, ze is ook haalbaar voor ieder kind. De activiteit zet aan tot interactie bij het 
kiezen van de foto en bij het oplossen van de puzzel. Het anders-zijn komt nogmaals in de verf te 
staan maar wordt toch ervaren als zeer gewoon. 

voorbeeldactiviteit

Een mooie voorbeeldactiviteit met het puzzel-
programma ‘Puzzle Wizard’ werd uitgewerkt 
door één van de ENIS-scholen. Zorg betekende 
hier ook zorg dragen voor een fijn klasklimaat 
en bijdragen tot een positieve houding tegen-
over het anders zijn van de anderen. De activi-
teit kreeg de naam “De klasgroep en ik”.

Deze activiteit voor de derde kleuterklas heeft plaats in de eerste maand van het schooljaar. Meestal 
is de groep lichtjes gewijzigd in vergelijking met het vorige schooljaar. Kennis maken met de nieuwe 
klasgroep is dus niet overbodig. Sommige kinderen zijn misschien ook wat veranderd: ze dragen nu 
een bril of een beugel. Deze activiteiten kunnen bijdragen tot begrip voor dit anders-zijn.
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Deze werkwijze is vlot toepasbaar in andere thema’s met andere foto’s. Voor een uitgebreide ac-
tiviteit is slechts een beperkte voorbereiding noodzakelijk. Naar tijdsbesteding toe is dit: foto’s 
nemen: 15 min. puzzels maken: 15 min. tekstverwerking: 15 min.

Suggestie 5:
OEFENPROGRAMMA’S

Naast het klassieke aanbod van commerciële software en freeware doet vrije software zijn intrede 
in wereld van educatieve programmatuur. Kenmerkend voor vrije (open source) software is de 
filosofie waarin ze werd ontwikkeld. Het programma en de broncode worden vrij ter beschikking 
gesteld aan de bredere gemeenschap van software-ontwikkelaars en –gebruikers. Ze kunnen dan 
binnen bepaalde grenzen zelf het product verder ontwikkelen, aanvullen, verrijken en gebruiken.
 
Een typisch voorbeeld van vrije software voor de kleuterklas heet ‘Mini-sebran’ http://www.wartoft.nu/
software/minisebran/. De voorloper van ‘Mini-sebran’ was het programma ‘Sebran’. Dit programma 
werd ontwikkeld door een Zweedse programmeur, een moeder van enkele kinderen: http://www.
wartoft.nu/software/sebran/. Het bood een boeiende waaier aan gevarieerde activiteiten. Geleidelijk 
aan kwam het programma beschikbaar in meerdere talen, waaronder recent het Nederlands. Een mooi 
voorbeeld van gedeelde expertise van huis en school in een internationaal perspectief. Door opgeno-
men te zijn binnen de vrije software-beweging is de kans groot dat het opgepikt wordt door leerkrach-
ten die het didactisch optimaliseren en verder kunnen aanpassen aan de noden van hun kleuters.

Vanuit de dynamiek, eigen aan de vrije software, wordt speciaal voor de kleuters nu ook sinds begin 
2006 een ‘Mini-sebran’ aangeboden.

‘Minisebran’ ‘Minisebran’

Het pakket bevat een klassieke set aan opdrachten rond letter- en cijferherkenning, geheugen, visuele discri-
minatie, een reeks stempels die men kan inkleuren, oefeningen voor het aanleren van de kleuren, e.d. 
Voorlopig is het programma enkel in het Zweeds, het Engels en het Frans beschikbaar. De community van 
mensen die met vrije software aan de slag is, garandeert een snelle vertaling in het Nederlands.
—
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Suggestie 6:
OOG VOOR EEN GOEDE LICHAAMSHOUDING

Reeds bij het eerste computergebruik moet de leraar oog hebben voor de lichamelijke ongemakken 
die kunnen voortvloeien uit onberedeneerd of overmatig pc-gebruik (RSI). Een goede lichaams-
houding start in de kleuterklas. Werken met de pc is leuk en leerzaam maar teveel op een niet-
aangepaste pc werken in een slecht ingerichte ruimte met een slechte lichaamshouding kan tot 
gezondheidsklachten leiden. De verzamelnaam voor deze klachten zoals pijn in de elleboog, nek, 
armen of schouders is RSI (Repetitive Strain Injury – pijn veroorzaakt door herhaalde verkeerde 
bewegingen).

Een gezonde computerinrichting respecteert volgende regels:

Let op de kwaliteit van het materiaal. Flikkerende beeldschermen bv. zijn erg vermoeiend voor 
de ogen.
Zorg ervoor dat het licht zijdelings binnenvalt zodat het kind niet gehinderd wordt door tegen-
licht.
Kies een werktafel waar voldoende ruimte is; plaats eventueel een extra tafeltje of zet de pc 
diagonaal in de hoek.
Kijk goed uit je ogen: de ogen van de kleuter kijken naar het midden van het scherm; opkijken 
en neerkijken zijn uit den boze.
Sta met je voeten op de grond: de voeten van de kleuters raken de grond.
Rechte lijnen genieten de voorkeur: de knieën staan in een rechte hoek, de rug eveneens.
Meestal is een klavier niet nodig; een toetsenbord uit de weg zetten zorgt ervoor dat de kinde-
ren alle ruimte vrij hebben om te werken met de muis. Er zijn in de handel trouwens speciale 
muizen voorhanden die bijzonder goed in kinderhanden passen.

Er zijn reeds meerdere informatiepakketten beschikbaar rond gezond werken met de pc. De meest 
interessante is de informatiewijzers ‘gezond computeren’ van ICT op school http://www.ictopschool.
net/infrastructuur/gezondcomputeren/index_html. 

Voor de derde kleuterklas heeft het RSI-centrum een volledig lespakket ontwikkeld onder de titel 
‘Muisje Max wil geen muisarm’, te downloaden op www.rsi-centrum.nl/doc/muisjemax.pdf
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                          EN MULTIMEDIA
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De computer opent een schitterende multimediale wereld. Teksten zijn niet het enige 
aanbod. Integendeel, bij het aanbieden en verwerken van stilstaande en bewegende 
beelden en geluidsmateriaal kan de computer echt meerwaarde bieden. 

In dit hoofdstuk komt een breed spectrum aan gereedschappen en toepassingen aan 
bod waarin de computer zijn multimediale kracht uitspeelt: van fotobewerkingspro-
gramma’s tot geluidsbewerkers, van educatieve verhalen tot zoektochten, van kant en 
klare producten tot multimediale oefeningenmakers. Enerzijds zullen we de gereed-
schappen beschrijven, anderzijds ook enkele didactische toepassingen en gebruikers-
ervaringen schetsen.

De multimediale mogelijkheden van ICT nodigen uit tot een reflectie op het medium 
zelf. Uit  onderzoek (onder meer André BLONDEEL en Alix van RANSBEEK, Leren 
leren met muzische vorming en het standaardwerk van Annemie GOEGEBUER, Au-
diovisuele vorming in het Vlaamse Onderwijs 2004) blijkt dat reeds één derde van 
de leerkrachten kleuteronderwijs meestal met de hulp van externe begeleiders een 
audiovisuele workshop of themadag georganiseerd heeft. Liefst 91% van de onder-
vraagde kleuteronderwijzers zegt animaties te tonen in de klas. Voor gebruik van ani-
matiefilm is naast het boeien van de kleuters ook de ontspannende factor van belang. 
Dit is voornamelijk in het kleuteronderwijs het geval. 

Toch blijven er veel vragen rond wat kleuters precies aankunnen en begrijpen van die 
audiovisuele mediataal. Het leren omgaan met die taal behoort ook tot de ontwikke-
lingsdoelen. In wat volgt bekijken we de vele mogelijkheden van audiovisuele vorming 
en ondersteuning en gebruik van multimedia in het kleuteronderwijs. 
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Suggrestie 1: 
DE GELUIDEN-MEMORY

freeware ‚Sequenzzz’ freeware ‘Memosons’

Een Vlaams programma waarin kleuters een se-
quentie moeten herhalen. Het lijkt op het bekende 
spel ‘Simon’. http://www.beess.be/
—

Dit programma is afkomstig van een leerkracht uit 
de Franse Jura. 
http://perso.wanadoo.fr/adajls/softedu.html
—

Een mooie instap voor de invoering van een geluidenmemory is het thema “Heb je ze nog alle 
vijf?”. Aansluitend bij de activiteit over de zintuigen kunnen de kinderen hun gehoor oefenen met 
het spelen van een geluidenmemory op de computer. 

Hoofdtelefoontjes zijn op hun 
plaats als men met geluiden werkt. 
Dit werkt concentratieverhogend 
en zo worden de andere kinderen 
ook niet gestoord.
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‘de geluidsrecorder 
van Windows’

Suggestie 2: 
GELUIDEN BEWERKEN. JE GELOOFT JE EIGEN OREN NIET!

Een eenvoudige maar interessante activiteit met de geluidsrecorder kadert in het thema “ik en de 
ander”. Koppel een microfoon aan de computer of laptop. De kleuters spreken individueel of  per 2 
of in groep boodschappen of tekstjes in. Zingen kan natuurlijk ook. De leerkracht slaat de geluiden 
op. Deze worden klassikaal herbeluisterd. Een eerste activiteit kan erin bestaan dat kinderen raden 
wiens stemmetje ze horen. Verder exploiteren van de mogelijkheden van deze tool zijn onder meer 
spelen met stemvolume of het weergeven van emoties met klanken. 

De effecten van deze activiteit zijn veelvoudig. Het spreken of zingen in de microfoon maakt 
kleuters heel enthousiast en geeft hen zelfs het gevoel een ster te zijn. Dit gevoel wordt bij het 
herbeluisteren nog eens versterkt. De kleuters zingen uit volle borst bij het opnemen van zang en 
zijn verwonderd over hun eigen stemmogelijkheden. Ze ontdekken nuances in stemvolume (luid 
–zacht). Op die manier wordt ook gewerkt aan ontwikkelingsdoelen voor muzische vorming nl. het 
ontwikkelen van een toenemende stembeheersing (2.4) en met plezier een toenemend vermogen 
tot experimenteren en improviseren ontwikkelen met klank stem of instrument (2.5). Attitudevor-
ming komt uiteraard ook aan bod. 

De ‘geluidsrecorder’ zit standaard bij Windows. 
Je vindt het bij de bureau-accessoires (entertain-
ment).  Met dit hulpmiddel kan je eenvoudig gelui-
den opnemen, afspelen en bewaren.
—
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vrije software ‘Audacity’

‘Audacity’ is een erg volledig vrij softwarepakket waarmee je geluid kunt opnemen, bewerken en afspelen. 
Geluidsbestanden kan je bewerken met behulp van de knip-, kopieer- en plakfuncties (met ongelimiteerde 
herstelfunctie). De gebruiker kan ook tracks mixen en allerlei effecten toepassen. Audiosporen verschijnen als 
golfvorm op het scherm en zijn inzoombaar. 

De site van het programma ‘Audacity’ is http://audacity.sourceforge.net/. Een Engelstalige handleiding vind je 
op http://audacity.sourceforge.net/help/, een Franstalige op http://vieira.mickael.free.fr/audacity. 
—

Een hele reeks educatieve toepassingen zijn mogelijk:

Een audio-cd maken met de klas. De cd bevat liedjes, versjes, verhaaltjes,... Essentieel hierbij 
is het verwijderen van ruis en het aanpassen van het volume zodat een kwaliteitsvol product kan 
afgeleverd worden. Mixen met achtergrondmuziek of geluiden is uiteraard ook mogelijk.
 Een interactief digitaal boekje met een presentatiepakket aanmaken. Verzamel eerst de pren-
ten of foto’s van het verhaal. Verwerk deze in een presentatieprogramma. Dan kun je met de 
geluiden aan de slag: lees het verhaal helemaal in en exporteer nadien elk onderdeel (zoals een 
hoofdstuk, paragraaf...) naar een apart bestand. Koppel deze geluidsbestanden aan de verschil-
lende dia’s of episodes in de presentatie. Achter de afbeeldingen of knoppen op de dia’s kun je 
hyperlinks verstoppen naar de bijhorende geluidsfragmenten.
 Spelen met geluidseffecten. Spreek kort iets in en speel met de effecten: toonhoogte, omkeren, 
snelheid (spreek zoals Donald Duck), echo, wahwah.
 Een geluidenquiz. Neem geluiden op van personen, voorwerpen of gebeurtenissen in de school 
en daarbuiten in de omgeving. Laat de kinderen raden wat ze horen. 
 Een geluidenboek maken van de school of van een bepaalde omgeving. Neem kenmerkende ge-
luiden op van bv. een winkel, de speelplaats. Dit kan met een aparte micro of met de microfoon 
op de computer. Stel op die manier een geluidenportret van een bepaald milieu samen. 
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freeware ‘Irfanview’ freeware ‘Xnview’

‘Irfanview’ is al jaren een absolute must voor veel 
onderwijsmensen. De mogelijkheden zijn erg groot 
voor zo’n klein programma. Je kan o.m. makkelijk 
een deel van een figuur uitknippen, miniatuur-
weergaves opvragen van  alle foto’s uit één map, 
een diavoorstelling geven, in een handomdraai 
een reeks foto’s verkleinen, het formaat wijzigen, 
de kleuren versterken of de afbeeldingen roteren. 
Je kan de diavoorstelling zelfs door de kleuters 
laten bedienen: ze moeten enkel het rechter- en 
linkerpijltje aantikken om zo naar een volgende of 
vorige foto te gaan. Het programma ‘Irfanview’ is 
te vinden op http://www.irfanview.com. Talrijke plu-
gins zijn eveneens beschikbaar. Handleidingen zijn 
onder meer te vinden  op http://web.klascement.
net/lessen/A3irfanview.htm#deel2 en http://www.
kulak.ac.be/renwv/nazorg/web/irfan/irfanview.html
—

Suggestie 3: 
fotobewerking

De eigen schoolomgeving in kaart brengen of werken met levensnabij en kwaliteitsvol beeldmateri-
aal wordt mogelijk voor iedere leerkracht. Digitale fotografie is aan een opmars bezig in de samen-
leving. Het aantal verkochte digitale fototoestellen loopt in de honderdduizenden. Parallel daarmee 
verschijnen regelmatig ook handige programma’s om foto’s te bewerken en te manipuleren.

In het brede aanbod aan gratis programma’s zijn dit de toppers volgens de ENIS-scholen:

‘XnView’ (http://www.xnview.com) is in de eerste 
plaats gemaakt om snel afbeeldingen te bekijken, 
te benoemen, te wissen, te sorteren en te roteren, 
een reeks foto’s om te zetten in een webpagina, 
schermafdrukken te maken en in een map plaat-
sen met een druk op een sneltoets, een hele reeks 
foto’s in één keer een nieuwe naam te geven, rode 
ogen weg te werken, afbeeldingen bij te snijden of 
te converteren van jpg naar bmp, png,gif, tif,... Erg 
handig is de mogelijkheid om in één, twee, drie een 
diavoorstelling met effecten op je scherm te tove-
ren. Je klikt een map met foto’s aan (add folder), 
stelt enkele opties in (bv. all transition effects) en 
daar start een diavoorstelling op met wisselende 
overgangseffecten.
—
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freeware ‘Photofiltre’ freeware ‘Picasa’

‘PhotoFiltre’ is een internationaal product dat ook 
in een Nederlandstalige versie te downloaden is en 
waarmee je alle klassieke bewerkingen kunt uitvoe-
ren op foto’s. Zoals de naam van het gratis pro-
gramma doet vermoeden wil het programma vooral 
uitblinken in het toepassen van allerlei filters waar-
mee je magische effecten kunt bekomen. Het pro-
gramma vind je op http://www.photofiltre.com. 
—

‘Picasa2’ slaagt er in de veelheid van mogelijkhe-
den van fotobewerkingsprogramma’s te integreren 
in één gratis programma. Van het bewerken tot het 
online publiceren. ‘Picasa’ is een zoekprogramma 
dat plaatjes zoekt op je gehele systeem en netjes 
op een tijdlijn sorteert. Het hoeft geen betoog dat 
een foto terugvinden hierdoor een stuk makkelijker 
wordt. Je kan ze vervolgens gemakkelijk op een cd 
branden (een cadeau voor de ouders?) of er een 
diavoorstelling van bekijken. Je kan de plaatjes 
ook in beperkte mate bewerken.  De homepagina is 
http://picasa.google.com/.
—

Een hele reeks fototoepassingen kunnen dienstbaar zijn bij het organiseren of tot leven brengen 
van het klasgebeuren. Denk maar aan:

 Het samenstellen van een kijkboek waarin de klasactiviteiten en de uitstappen geportretteerd 
worden.
 Foto’s van de kinderen die in plaats van pictogrammen aangeven waar de correcte kapstok zich 
bevindt, of het kind aanwezig is in de klas, welk kind in welke hoek verwacht wordt (keuzebord 
of daglijn).
 Stappenplannen die de opeenvolgende handelingen in beeld brengen bv. bij het koken. Ach-
teraf kan terug in beeld gebracht worden wat de bereidingswijze van een recept is.
 Het visualiseren van evoluties (een boom in de verschillende seizoenen, de groei van planten).
 Het ordenen van een reeks foto’s in de juiste sequentie.
 Raadselspelletjes rond ontbrekende elementen op een foto of spelen waarbij op basis van een 
detail het grotere geheel moet gezocht worden (micro –macro).

Een klassieker is ook een digitaal foto-album van de ouders, grootouders, broertjes en zusjes van 
een kind. In het kader van het thema “ik en mijn familie” ontdekken de kinderen de tijdsdimensie. 
De stamboom visualiseert en schematiseert hun plaats in de wereld.

‘Picasa’ biedt niet enkel de mogelijkheid een diavoorstelling te vertonen met de gemaakte foto’s. 
Origineel is de fotocollage met ‘Picasa’: die laat toe van een groep afbeeldingen in één foto te 
gieten. Erg mooi als poster voor in de klas.
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freeware ‘Picasa’ freeware ‘Picasa’

postcardware ‘Foto-Mosaik’

Op eenvoudige manier kunnen met Picasa gewenste foto’s ook makkelijk naar een klasweblog (dag-
boek op het internet) geëxporteerd worden.

Met ‘Foto-Mosaik’ maak je van honderden (liever nog 
duizenden) foto’s één foto in mozaïek. ‘Foto-Mosaik’ 
laat je databases maken van je fotoverzameling. Op 
die manier kan je zelf bepalen welke verzameling van 
foto’s er moet worden gebruikt om de grote foto sa-
men te stellen. Een handige wizard helpt je in een 
paar stappen naar een prachtig resultaat. Begin met 
kleine resoluties indien je niet over een hypermo-
derne computer beschikt. Bepaal daarna uit hoeveel 
foto’s je mozaïek mag bestaan, van welke database 
en hoeveel keer elke foto maximaal mag terugkomen. 
Je moet hier een balans vinden tussen detail (veel fo-
to’s) en herkenbaarheid van de kleine foto’s (weinig 
foto’s). In de laatste stap kan je dan de overvloei tus-
sen de miniatuurfoto’s en de originele foto bepalen 
(voor een voorbeeld klik op preview). Het programma 
is Postcardware. Dat betekent dat je het programma 
gratis mag gebruiken op voorwaarde dat je een foto-
postkaart opstuurt naar de auteur. 
http://www.sixdots.de/mosaik/en/download.php
—

freeware ‘Rasterbator’

Je hebt die pracht van een foto en je zou hem wil-
len muurbreed tentoonstellen, maar je hebt alleen 
een doodnormale A4 printer. Met ‘Rasterbator’ kan 
het. ‘Rasterbator’ maakt van elke afbeelding een 
foto die meerdere pagina’’s beslaat. Je bepaalt zelf 
de grootte (het aantal pagina’s horizontaal en of 
vertikaal). Het programma rastert de afbeelding, 
hetgeen betekent dat het de foto opsplitst in kleine 
bolletjes. De grootte van die bolletjes kan je zelf 
bepalen, zodat je de scherpte en detail kan bepa-
len. Het kan in kleur, maar de zwart-wit versies zijn 
vaak mooier (en dat scheelt aan afdrukkost!). 
http://homokaasu.org/rasterbator/.
—

Twee bijzondere softwareprogramma’s zijn: 
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Een gelijkaardig programma om mozaïekbeelden samen te stellen heet ‘Juggle’. Te downloaden op 
http://www.stud.uni-hannover.de/~michaelt/juggle/index.html. Als freeware wordt ‘Mosaiccreator’ 
aangeboden http://www-user.tu-chemnitz.de/~dabr/htmlparts/newindexhtmls/projekte/sub/mosaic 
creator/. Een derde alternatief is ‘AndreaMosaic’ http://www.andreaplanet.com/andreamosaic. 

Met ‘Foto-mosaik’ presenteer je de scholencross op een uitzonderlijke manier. Zo ziet een klasfoto 
er uit samengesteld uit  alle foto’s van de cross: 3160 fotootjes in één.

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de wet op de privacy. Maak dui-
delijke afspraken met de ouders wat er met het fotomateriaal gebeurt. De scho-
len moeten nadrukkelijk toestemming vragen aan de ouders om fotomateriaal te 
verspreiden of op het net te publiceren waarop de kinderen herkenbaar afgebeeld 
staan. Voor de meeste ouders is dit gelukkig geen probleem. 
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De richtlijnen uit de publicatie “Klikvast, ook op de informatiesnelweg” (Departement Onderwijs, te 
downloaden op de site http://www.ond.vlaanderen.be/ict/ondersteuning/veiligICT/ ) blijven gelden:

Vraag steeds toestemming aan de ouders voor het gebruik of de publicatie van foto’s waar kleu-
ters op staan.
Vermijd het gebruik van voor- en achternamen van de kinderen in teksten.
Als je een foto gebruikt, laat dan de naam van de leerling weg.

Respecteer ook de wetgeving op het auteursrecht. Niet zomaar elke afbeelding van het internet kan 
probleemloos gebruikt worden. Bij materiaal waarbij niet expliciet vermeld is dat een vrij gebruik 
toegelaten is, moet je er van uitgaan dat het auteursrechterlijk beschermd is en dat bij gebruik 
ervan toestemming van de maker noodzakelijk is. 

Enkele rechtenvrije collecties met afbeeldingen en tekeningen zijn:
 http://www.openphoto.com 
 http://www.openclipart.org/  
 http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj//FLClipart/
 de Edufoto-collectie op http://www.klascement.net 

Suggestie 4: 
DE WEBCAM

De webcam is één van de multimediale hulpmiddelen die zijn weg gevonden heeft naar de door-
snee computergebruiker. Ook in tv-programma’s treden op geregelde tijdstippen ‘webcameraden’ 
op die elkaar ontmoeten via een webcam. De webcam is niet enkel een instrument om het weer te 
bekijken aan de kust of om online Parijs te bezoeken, het biedt ook communicatiemogelijkheden 
voor een kleuterschool.

In de ENIS-scholen werden vier voorbeeldtoepassingen met webcams uitgewerkt.
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WEBCAM NR.1: de jongste kleuters verkennen zichzelf en de anderen via de webcam.

WEBCAM NR. 2: ouderparticipatie ‘Kom eens op bezoek’

Hier doet de webcam dienst als spiegel. De 
kleuters zien zichzelf en de anderen als in een 
spiegel; elke beweging wordt onmiddellijk ver-
taald op het beeldscherm. Activiteiten zoals 
“gekke bekken trekken” vinden de kleuters 
erg leuk. Zichzelf en de anderen ontdekken 
krijgt hier kansen.

De kleuterjuf kiest zelf het moment waarop 
ze de ouders uitnodigt om binnen te kijken 
tijdens een klasactiviteit. De ouders worden 
hiervan op de hoogte gebracht en krijgen de 
url van de schoolsite mee waarop ze de web-
cam van de klas kunnen bekijken. Deze activi-
teit is doorgegaan in een klas met veel alloch-
tone kleuters. Voor sommige van hun ouders 
werkt dit initiatief drempelverlagend. 
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WEBCAM NR. 3: de kleuterelectro

In één van de ENIS- kleuterscholen zitten 
bijna uitsluitend anderstalige kinderen. Om 
hen taalvaardiger te maken zochten de leer-
krachten naar een hulpmiddel om vlotter de 
associatie te maken tussen het Nederlandse 
woord (bv. varken) en het echte varken dat ze 
hebben gezien op de kinderboerderij. De kleu-
ters nemen bij elke buitenschoolse activiteit 
een fototoestel mee en nemen samen met de 
leerkracht foto’s van dieren en voorwerpen die 
kunnen gebruikt worden in de ‘kleuterelectro’. 
Nadien spreekt elk van de kleuters samen met de ICT-coördinator een aantal van die woordjes in. Die 
woordjes worden opgenomen met de webcam.
Beide onderdelen worden dan geplaatst in de ‘kleuterelectro’. Links het filmpje, rechts het goede 
en drie foute antwoorden. De kleuter krijgt links het woordje te lezen en te horen (door een klasge-
nootje uitgesproken) en kiest rechts het juiste antwoord uit de vier foto’s.

WEBCAM NR. 4: pompoenen vol gevoelens

De activiteit kadert rond werken rond gevoe-
lens. De kinderen gaan zelf aan de slag, kiezen 
een gevoelsuitdrukking en maken een foto van 
de ander met de webcam. Kinderen werken 
per twee. Een kleuter geeft een opdracht als 
“kijk eens boos”, ziet ook het beeld van de an-
dere kleuter op het scherm en neemt een foto 
door een druk op de knop van de webcam. Zo 
worden een drietal foto’s genomen per kind. 
Wanneer iedereen aan de beurt geweest is, se-
lecteert de juf de beste foto’s (minimaal één 
per kind). Nadien wordt klassikaal naar een diavoorstelling op de computer gekeken. Bij iedere dia 
(foto) wordt het kind met naam genoemd door een klasgenoot waarbij ook het uitgedrukte gevoel 
wordt benoemd. De kinderen benoemen iedere foto met de naam van het kind en zeggen telkens 
welk gevoel zij uiten.
De kinderen vinden het leuk om zichzelf op het scherm waar te nemen. Bovendien spelen ze graag 
zelf fotograaf. Deze activiteit is een bron van veel interactie tussen de kinderen. Het herkennen van 
de gevoelens is niet zo makkelijk als op het eerste zicht lijkt.
Een tip: het is handig de webcam vast te zetten met kleefband zodat het toestel niet verschuift.
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Suggestie 5: 
VERHALEN VERTELLEN, EEN MULTIMEDIAAL AVONTUUR

Verhalen maken van oudsher een kernmoment uit in het curriculum van de kleuterklas. Bij veel 
prentenboeken hoort nu ook een cd-rom. Daarnaast laat de computer ook toe op een nieuwe en 
creatieve manier de verhalen te verwerken. Dit willen we illustreren met enkele voorbeelden.

VERHAAL 1: dieren van de zoo

De leerkracht verwerkt een verhaal in een eigen presentatie. Elke stap in het verhaal is een aparte 
dia. De leerkracht vertelt eerst het verhaal aan de hand van echte prenten. De kleuters zitten ver-
volgens per 2 aan de computer en vertellen het verhaal na aan de hand van de gemaakte presenta-
tie en de bijhorende vraagjes gesteld door de leerkracht. Dit wordt opgenomen op de computer met 
de geluidsrecorder (zie eerder). De kleuters herbeluisteren hun eigen verhaal en krijgen ondertus-
sen feedback van elkaar en van de leerkracht. Dit gecombineerd toon- en luistermoment biedt de  
kleuters de kans om kritisch te reflecteren en te leren uit eigen reflecties en die van anderen.

Een andere verwerking van hetzelfde verhaal bestaat uit het natekenen op de computer van een 
stukje van het verhaal met het tekenprogramma ‘Tux Paint’ (zie hoofdstuk 1). Ze verwoorden wat 
ze getekend hebben. Ook dit wordt opgenomen met de geluidsrecorder. Tijdens het daaropvolgende 
klassikale toon- en luistermoment  kijken en luisteren de kleuters naar het getekende verhaal. Ze 
beluisteren ook de commentaar van elkaar en van de leerkracht. Op dat moment leren ze naar de 
boodschap van anderen luisteren (ontwikkelingsdoelen Nederlands).

‘Dieren van de zoo’
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VERHAAL 2: HEKSENSPUL

In deze activiteit wordt gebruik gemaakt van 
de cd-rom ‘Heksenspul’, met Hennie de heks 
en de kat Helmen. (Karakter Interactive http://
www.comcol.nl/detail/48516.htm). Het is een 
kindvriendelijk programma waarbij kleuters 
zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Dit 
maakt de cd-rom erg geschikt om te gebrui-
ken als hoekverrijking. De leerkracht vertelt 
het verhaal aan de hand van het prentenboek 
‘Hennie, de heks’. Vervolgens wordt het in ver-
schillende hoeken verwerkt ondermeer in de 
computerhoek. De kleuters werken per twee aan de opdrachten en spelactiviteiten die bij de cd 
horen: ze herbeluisteren het verhaal, in de verschillende kamers veranderen ze de kleuren of spe-
len ze met vormen. Er zijn ook puzzelactiviteiten voorzien rond het verhaal. 

Bij andere boeken cdrom’s wordt dezelfde werkwijze gevolgd:

‘de leerkracht leest het verhaal voor’

‘verwerking per twee aan de computer’
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VERHAAL 3: WAAR IS MAMA?

In de kleuterklas worden veel verhalen voorgelezen en gereconstrueerd. Een prachtig verhaal uit 
een kijkboek kan makkelijk gedigitaliseerd worden met behulp van een scanner. De afbeeldingen 
kan men dan in een presentatiepakket tot een diavoorstelling verwerken. Dit digitale verhaal kan 
elk kind in de computerhoek op eigen tempo beluisteren. Hou bij het digitaliseren van afbeeldingen 
steeds rekening  met de beperkingen die het auteursrecht daarvoor oplegt!

Het verhaal uit het boek wordt altijd eerst in de klas verteld. De kleuters krijgen de kans het verhaal 
te herbeleven op de computer. De leerkracht zet de presentatie van het verhaal klaar op de eerste 
pagina. Het werktempo hebben de kleuters zelf in handen. Met een muisklik laat de kleuter de 
verteller aan het woord of beslist het of het naar de volgende episode van het verhaal gaat. Herha-
len kan ook. Per kleuter moet er een hoofdtelefoon voorzien worden (of verdeelbox voor meerdere 
hoofdtelefoons inschakelen). Achteraf wordt in het kringgesprek verteld wat er in het verhaal ge-
beurd is.

Dit en andere verhalen kunnen ook gedigitaliseerd worden door kleuters uit de hogere klassen van 
de basisschool. Ze leren op een doelgerichte en functionele manier werken met een presentatie-
programma of met andere presentatiemiddelen, waar andere jongere kinderen van de school van 
genieten.

Wie meer wil weten kan terecht op onderstaande sites:

 Op de site http://www.taalonderwijs.nl kunnen praktijkvoorbeelden geraadpleegd worden rond 
het werken met verhalen en digitale prentenboeken in de kleuterklas.
 Een mooi didactisch scenario rond ‘knuffels’ werd uitgewerkt in Frankrijk http://www.ac-nantes.
fr:8080/ia85/pedago/gr_tice/kidsmart/ks_chaille2/ 
 Een ander voorbeeld van een kaderverhaal dat wordt samengesteld uit deelverhalen is http://www.
ac-nantes.fr:8080/ia85/pedago/gr_tice/kidsmart/ks_auzay2/ 
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Suggestie 6: 
‘DE GEHEIMEN VAN HET BOS’,
EEN MULTIMEDIALE ZOEKTOCHT DOOR DE NATUUR

‘Oscar en de geheimen 
van het bos’

Werken met reeksen verlaagt de drempel voor sommige kleuters om met de computer aan de slag 
te gaan. Met reeksen wordt verwezen naar producten van eenzelfde auteur(sgroep) of uitgeverij. 
Een reeks bevat meerdere titels of producten die meestal volgens eenzelfde stramien zijn opge-
bouwd. Ook voor de leerkracht biedt deze aanpak houvast, zeker als de reeks onderbouwd is met 
lesbrieven. De commerciële cd-rom’s ‘Oscar de ballonvaarder’ (uitgeverij Lannoo) vertegenwoordi-
gen zo’n reeks. 

Vooraan bij de uitwerking van het thema “de herfst” staat het beleven van de realiteit. Er is een 
uitstap naar het bos en allerlei natuurmateriaal wordt in het natuurhoekje verzameld door de 
kinderen. De cd-rom ‘Oscar de ballonvaarder en de geheimen van het bos’ wordt gebruikt als een 
aanvulling om nog meer realiteit in de klas te brengen en om alle indrukken te verwerken. Op een 
speelse manier doen de kinderen veel extra informatie op over leefgewoontes, voedsel, nest en 
vijanden van dieren en planten. De cd ondersteunt ook het zelfstandig verwerken van informatie en 
het bespreken ervan in een groepsgesprek.

Op de cd vertellen alle dieren je hoe ze in de lente, de zomer, de herfst en de winter leven, wat ze 
eten en hoe ze wonen. Daarnaast bevat de cd twaalf verborgen spelletjes. 
Na de informatie volgt de verwerking in spelvorm: voeding toewijzen, fouten zoeken in een tafereel, 
sporen en dieren verbinden. Het gebruik van de software helpt de kleuters bij het ontwikkelen van 
zelfstandig leren en het zoeken, vinden en verwerken van informatie. Deze informatie wordt zowel 
verbaal (mondeling) als visueel (via een tekening of animatie) aangeboden.
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Tijdens het werken vertellen de kleuters heel veel tegen elkaar over wat ze zien, weten en veronder-
stellen wat er zal gebeuren. Achteraf vertellen ze aan de gehele groep (of in een deelgroep) wat ze 
gezien en beleefd hebben. De bespreking in de groep kan ook gebruikt worden als evaluatie.

Op de website van de uitgeverij Lannoo vind je lesbrieven over de Oscarreeks. Er staat heel gedetail-
leerd beschreven hoe de cd-rom een ideale aanvulling kan betekenen voor de invulling van verschil-
lende thema’s http://www.lannoo.com/Content/lannoo/fondsen/multimedia/lesbrieven/1/index.jsp 

Een scenario over deze cd vind je ook terug op de site van het Departement Onderwijs als één van 
de goede praktijkvoorbeelden rond de ICT-competenties.
http://ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/ICT/brochure/praktijkvb/bos.htm. 

Een gelijkaardig project aan de ‘Oscar’ cd-rom’s is ‘Sammy’s Science House’ van de firma Edmark.

De cd ‘Sammy’s Science House’ is een onderdeel van het Kidsmart Early Learning project dat door 
IBM ondersteund wordt. De cd is ook in het Nederlands beschikbaar. Hij biedt een brede waaier 
aan activiteiten rond wereldoriëntatie. Als ze het bos aanklikken kunnen de kleuters een seizoen 
kiezen. Klikken ze op de dieren dan horen ze de juiste benaming in het Nederlands. De uil uit 
het eikenbos stelt de kleuters vraagjes over de namen van de dieren. Op het scherm staat ook een 
thermometer die de kinderen meer vertelt over de weersomstandigheden (in elk seizoen).

Een ander interessant onderdeel is een filmapparaat. Op een filmrol moeten de kinderen de drie 
of vier beelden die een gebeurtenis weergeven in de juiste volgorde plaatsen. Het resultaat kan 
vervolgens afgespeeld worden. Enkele dieren zitten in de filmzaal en het verhaal wordt op het doek 
geprojecteerd. Een ideale kans om de kleuters zelf te laten verwoorden wat er zich op het scherm 
afspeelt.

‘Sammy’s Science House’
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Suggestie 7: 
‘INGEBEELD’, EEN AANZET TOT AUDIOVISUELE VORMING 

Alle activiteiten en middelen zitten gebundeld in een doos die voor 35 Euro kan besteld worden bij 
de CANON Cultuurcel. De doos bevat een DVD en een aantal activiteitenboeken.

Er is een grote nood om kinderen op een ge-
structureerde wijze te begeleiden bij het ont-
dekken van onze beeldcultuur en hen ook 
multimediaal mondig te maken. Dit bleek uit 
een onderzoek uit 2004 in opdracht van on-
der meer de CANON Cultuurcel van het De-
partement Onderwijs. 

INgeBEELD is door de CANON cultuurcel in 
het leven geroepen om hierop een eerste ant-
woord te geven. Voorlopig is een eerste pakket 
activiteiten en materiaal beschikbaar voor kin-
deren vanaf 4 tot 8 jaar. Lager en secundair 
onderwijs volgen.
Hoofdaccent ligt op het ontdekken van de rijke 
beeldcultuur en op het omzetten van passief 
kijken naar actief kijkgedrag. 
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Het werkmateriaal bestaat uit vijf korte animatiefilms. Enerzijds zijn ze heel toegankelijk voor kin-
deren, anderzijds ook erg verschillend in verhaal, animatiestijl en thematiek: 

 In ‘Bzzz’ ontdekt een vlieg een kinderboek met een olifant die op zijn slurf staat.
 ‘Sientje’ vertelt een verhaal van een kleuter van vijf jaar: haar papa en mama groeien uit tot 
reuzen die ze vertrappelt.
 ‘Le jardin’ is een verhaal over liefde en de gevolgen ervan.
 ‘When I grow up, I want to be a tiger’ vertolkt de droom van een katje om tijger te zijn.
 ‘Laughing Moon’ is een spel met tangrampuzzels.

Voor elke film bevat de doos een boekje met activiteiten, tips en opdrachten. De verwerkingsaanpak 
verloopt steeds in vier stappen:

 De kortfilm bekijken/beluisteren.
 Het inventariseren van de eerste indrukken. De kinderen worden uitgenodigd om te reageren op 
de filmbeelden en -geluiden. Ze moeten aan elkaar duidelijk maken welke emoties de film heeft 
opgeroepen, welke verhalen er bij hen zijn opgekomen, welke associaties ze hebben gelegd, wat 
hun indrukken waren van kleuren, beelden, geluiden en muziek.
 Via muzische activiteiten en opdrachten worden de ervaringen verwerkt. De kinderen krijgen de 
kans enkele inhoudelijke aspecten van de films op een andere manier te beleven.
 Verkenning van de mediabouwstenen: kader, ritme, kleur, relatie beeld-geluid. In deze fase 
komen de kinderen in contact met audiovisuele taal en middelen. Hoofdaccent is het actief 
beleven en verkennen van de taal van de media.

Het keuzemenu bij elke film is erg handig: je kunt zowel de volledige film afspelen als enkel ge-
luidsfragmenten of foto’s. Dit laat een creatieve verwerking van de film toe. 
Bij het project hoort ook een site http://www.ingebeeld.be.

Suggestie 8: 
JAVACLIC, EEN MULTIMEDIALE OEFENINGENMAKER

JClic ‘associatie oefeningen’
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JClic ‘puzzels’ JClic  ‘memoryspelen’

‘JClic’ (JavaClic) is een vervolg op het programma CLIC 3.0 dat in opdracht van het ministerie 
van onderwijs van Catalonië (Barcelona) ontworpen werd. Het ministerie wilde de leerkrachten 
een krachtig en gebruiksvriendelijk gereedschap ter beschikking stellen om alle mogelijke soorten 
oefeningen op pc aan te maken: (kruis)woordraadsels, open en meerkeuzevragen, puzzels, tekst-
schermen met informatie, invulteksten. Java impliceert dat de gebruiker alle mogelijke vormen 
van statische en bewegende beelden kan integreren. Het maakt ook mogelijk de oefeningen plat-
formonafhankelijk (besturingssysteem van geen tel) en webgebaseerd te bewaren zodat ze door 
een internetbrowser (zoals Internet Explorer en Mozilla Firefox) kunnen opgeroepen worden. De 
multimediale mogelijkheden verlenen het programma extra troeven naar de kleuterklas toe in ver-
gelijking met Hot Potatoes, het klassieke pakket om oefeningen samen te stellen (zie http://www.
klascement.net/hotpot/). 

Het programma heeft ook nog andere pluspunten. Wanneer de kleuters de oefeningen uitvoeren 
kan minutieus bijgehouden worden wat ze precies hebben uitgevoerd op de computer. De leer-
kracht weet dus wat op de computer gebeurd is.

Een laatste voordeel van het programma is het internationale en open karakter ervan. Een brede 
groep leerkrachten stellen vrij door henzelf ontwikkelde oefeningen ter beschikking aan alle col-
lega’s die daar binnen de Creative Commons licentie gebruik willen van maken. Creative Commons 
wil zeggen dat je binnen bepaalde grenzen toelaat dat anderen gebruik maken van je materiaal om 
zelf lesmateriaal te ontwerpen.

De oefeningen worden aangemaakt of aangepast 
met het auteursprogramma ‘JClic Author’.
 

De oefeningen worden gebundeld in een project. Van de verschillende soorten oefeningen die 
kunnen aangemaakt worden zijn onderstaande het meest relevant voor de kleuterklas: associatie-
oefeningen, puzzels en memory-pelen. 
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JClic ‘Schuifpuzzels’ JClic ‘Dubbele puzzels’

Puzzels allerhande, in alle vormen en formaten, met een extreme vorm van aanpasbaarheid aan 
eigen wensen. Uiteraard is gebruik van eigen beeldmateriaal mogelijk.

JClic ‘Dubbele puzzels 
met klassieke puzzelstukken’.

JClic ‘Associatieoefeningen’Bij associatie-oefeningen moeten twee sets 
van informatie aan elkaar gekoppeld worden.
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Het spelen van de activiteiten zelf verloopt via een eenvormig en eenvoudig te 
begrijpen bedieningspaneel:
 

Voor meer info over het pakket en voorbeelden kun je terecht op onderstaande sites:
 De Clic-site bevat een ruime collectie oefeningenmateriaal vooral uit Spanje. http://clic.xtec.
net/en/index.htm. Daar zijn ook handleidingen in verschillende talen te vinden (jammer genoeg 
nog niet in het Nederlands).

 Op de site van de ENIS-scholen http://www.enis.be en op de site van Klascement http://www.
klascement.net zijn Nederlandstalige handleidingen te vinden.

 Op enkele Vlaamse scholensites zijn reeds enkele oefeningen voor het basisonderwijs te vinden: 
 http://users.pandora.be/kabaja/. 
 http://users.skynet.be/college.ronse/kleuters.htm.
 en http://www.scholengemeenschapgrens.be/.

 Door Ren Vlaanderen worden cursussen ‘JClic’ georganiseerd http://www.renvlaanderen.be.

 Ook in Oostenrijk is een sterke JavaClic-gemeenschap actief met het ontwikkelen van lesmate-
riaal http://clic.eduhi.at/. 

JClic ‘Geluidenmemory’ Andere bruikbare oefeningen voor de kleuter-
klas zijn 

 Verkenningsactiviteiten: wanneer men klikt 
op een element wordt bijkomende informatie 
getoond.
 Het identificeren van cellen die aan bepaal-
de voorwaarden voldoen (bv. alle woordjes 
waarin je oo hoort).

De verschillende deelactiviteiten kunnen door 
de leerkracht ook bewaard worden als applet en 
in een website geïntegreerd worden.

De leraar kan eigen didactische sequenties ontwerpen met dié volgorde aan activiteiten die perfect 
op maat van het kind gesneden is. Specifieke feedback of boodschappen en bijzondere leerroutes 
kunnen eveneens samengesteld worden.

Ook een brede waaier aan varianten van memoryspelen kan door de leraar zelf samengesteld wor-
den, al dan niet met geluiden of bewegend beeldmateriaal:
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BIJLAGE

Op het internet zijn reeds een aantal interessante sites te vinden waar de leerkracht kleuteronder-
wijs heel wat waardevolle informatie kan vinden. 

Individuele leerkrachten
http://users.telenet.be/stef.grimonprez/
juf Katrien werkt in de derde kleuterklas in Gistel.

http://kleuterdigitaal.be (Juf  Ariane)
Login noodzakelijk voor optimale toegang.

http://www.jufmieke.be 

http://home.scarlet.be/~xavier74/
juf Karin presenteert allerlei kleurplaten, lesideeën, 
thema’s.

http://www.sunside.nl/users/digijuf/ of 
http://www.digijuf.nl
Eén van de eerste portaalsites rond kleuteronderwijs.

http://www.pinkelotje.nl
Portaalsite die reeds tien jaar bestaat.
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Oefeningencollecties
http://www.digitaleschool.be
In de e-klas vind je voor de kleuters verzamelde deze ICT-coör-
dinator uit Eeklo een mooi verzameling spelen.

http://www.basisschooldoornstraat.be
Het St-Lodewijksinstituut, een vrije basisschool aan de 
Doornstraat in St-Andries Brugge bundelde de oefeningen 
per leeftijd.

Professionele organisaties
http://www.kulak.ac.be/renwv/nazorg/kleuterlinks.html
Een initiatief van REN West-Vlaanderen.

http://www.computersenkleuters.nl/computerhoek/
De Nederlandse Stichting voor Leerplanontwikkeling SLO 
verzamelde een aantal tips voor de introductie van ICT bij 
kleuters.

http://www.kennisnet.nl/cpb/po/kids/
Het Nederlandse Kennisnet is de portaalsite voor het Ne-
derlandse onderwijs.

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/leraren/welcome.html 
Het Freudenthalinstituut, verbonden aan de universiteit 
van Utrecht, is het centrum voor wiskundedidactiek. Ze 
stellen ook een mooie verzameling voor groep 1 en 2 ter 
beschikking.

Community-initiatieven 
De Nederlandse digitale school heeft een mooie traditie 
aan community-building, rond het verzamelen en delen 
van relevante lesmaterialen
http://www.digischool.nl.
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Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.0 België

De gebruiker mag:

het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren
afgeleide werken maken
Onder de volgende voorwaarden:

 
Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de 
maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.

 
Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk 
niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

 
Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het 
daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie 
als de onderhavige licentie worden verspreid.

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk 
kenbaar te maken aan derden.
De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden 
met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.

C O M M O N S  D E E D
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