
Studiedag ICT  Guy Verstappen 

DEEL 1 
Website van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs 

www.vsko.be 
 
Om optimaal van deze portaalsite gebruik te kunnen maken, moet je eerst inloggen met de 
paswoorden die je aan je directie of ICT-coördinator kan vragen. 
 
 
 

 
 

 

 
 
Wie zijn we? ________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Opvoedingsconcept ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
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Admin.-juridisch ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pedagogisch ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

ICT ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Leergebieden ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Bestellingen ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

 
Downloaden?  Hoe doe ik dat? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
PDF-bestanden (Acrobat Reader nodig) ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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DEEL 2 
Zoekmachines voor kinderen 

 
Wat is een zoekmachine?   
Om op het internet bepaalde zaken te vinden, zijn er de zogenaamde zoekers.  Je tikt een 
trefwoord in en je krijgt een aantal websites.  Voor kinderen zijn er ook een aantal 
(gecontroleerde) zoekers beschikbaar.  We bespreken de bekendste hieronder. 
Ik onderzocht ze met de zoekopdracht lente. 
 

 

www.netwijs.nl  
Zeer duidelijke zoeker voor kinderen die 
steeds een printout geeft van de te bezoeken 
site. 
8 records gevonden. 
Mijn oordeel : 8/10 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

 

www.botje.nl 
Iets moeilijkere zoeker met veel tekst.  Geeft 
wel steeds het gevraagde woord in geel weer. 
Mijn oordeel : 6/10 (voor kinderen)   
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

www.puntuit.tv/asp/zoeken/index.html 
Zoeker van een Tv-programma op de 
Nederlandse buis.  Geeft echter te weinig 
links om bruikbaar te zijn in de klas. 
3 records gevonden. 
Mijn oordeel 4/10 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
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www.meestersipke.nl 
Prima zoeksite voor (ook kleinere) kinderen.  
Duidelijke lay-out. 
7 records gevonden. 
Mijn oordeel : 8/10 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

http://users.skynet.be/zoekheteensop 
Schitterende site met een schat aan 
informatie.  Let op : hij zoekt wel enkel op de 
eigen site.  Ideaal voor het maken van 
spreekbeurten of werkstukken.  Je kan ook 
zoeken per thema of bladeren in de 
spreekbeurten.  Er staan ook heel wat 
videofragmenten op. 
9 records gevonden 
Mijn oordeel : 9/10 (zoekt enkel op eigen site) 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

 

www.ontdekplek.nl 
Klik dan op ENCYCLOPEDOE.  
Goede, maar nogal onoverzichtelijke zoeker.  
Vooral naar techniek en wetenschap gericht.   
2 records gevonden 
Mijn oordeel : 8/10 (voor hogere klassen en 
leerkrachten) 
Tip : bij werkbladen staan 50 uitgewerkte 
bladen rond techniek. 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
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www.indexplorian.be 
Zeer goede Vlaamse zoeker.  Deze zoeker is 
aan te bevelen als startpagina bij lagere 
klassen.  Je kan ook Franstalig zoeken voor 
kinderen. 
5 records gevonden. 
Mijn oordeel : 9/10 
Doe niet enter, maar klik op zoeken. 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 

 

www.kidsbrowser.nl 
Zoeker die werkt met webschema’s.  Kan niet 
werken op oudere computers.  Geeft zeer 
duidelijk een afbeelding van de gevonden site. 
8 records gevonden 
Mijn oordeel : 6/10 (mooi maar te traag) 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

 

www.despin.net 
Zeer degelijke zoeker voor kinderen en 
leerkrachten.  Weinig toeters en bellen, dus 
duidelijke lay-out.  Geeft een score en 
beoordeling van de gevonden sites. 
8 records gevonden 
Mijn oordeel : 9/10 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
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www.yahooligans.com 
De beste Engelstalige zoeker voor lagere 
schoolkinderen.  Je moet dus wel het Engelse 
woord intikken.  Dus niet echt gepast voor 
onze kinderen.  Voor de liefhebbers. 
69 records gevonden (op spring) 
Mijn oordeel : voor leerkrachten 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

 
 

DEEL 3 
Sites voor leerkrachten 

 
ALLES wat je nodig zou kunnen hebben, vind je op : 
www.google.be  internet 
   afbeeldingen 
Er zijn ook heel wat portaalsites en verzamelsites voor leerkrachten. (zie ICTGV links voor 
leerkrachten) 
Soorten bestanden : 
DOC = Word-bestand (openen en aanpassen) 
PDF = Adobe Acrobat Reader nodig (kan geopend worden, maar niet aangepast) 
HTM of HTML  =  website 
 

DEEL 4 
Website ICTGV 

users.skynet.be/ictgv 
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Noteer hieronder wat voor jou interessant is. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

DEEL 5 
Stappenplannen en leerlijnen 

 

 
 
Vrij te downloaden. 
 
De leerlijnen zijn geen leerplannen, maar wel uitgewerkte leerdoelen per leerjaar.  Dit zijn 
echter minimumdoelen, zoals u straks kan lezen.  ICT is geen apart vak!  Het leerplan media 
of media in de eindtermen is geen “vak” op zich.  Deze doelen zitten verweven in alle andere 
leergebieden. 
Er staat dus nergens dat kinderen op het eind van de lagere school moeten kunnen werken met 
een Office pakket.  Ze moeten wel een aantal basishandelingen hierop kunnen uitvoeren. 
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Opdracht : 
De basisvaardigheden van elke klas liggen verspreid in de klas.  Bekijk de lijn van JOUW 
klas en ook van de klas ervoor en erna. (ong. 10 minuten) 
Daarnaast liggen ook de stappenplannen op een tafel tentoongesteld.  Bekijk ze en zo 
dadelijk zullen we ze verder bespreken. 
 

DEEL 6 
Open Office of Microsoft Office (of Easy Office of 602 Suite?) 

Open Office is een gratis alternatief voor pakketten zoals Microsoft Office.  Het omvat 
programma’s voor tekstverwerking, presentaties, rekenbladen en nog veel meer. 
 
Hoe kan gratis software even goed zijn als software die honderden euro’s kost?  Om dat te 
begrijpen, moet u weten dat OpenOffice.org voorkomt uit een pakket van Sun Microsystems, 
de grootste concurrent van Microsoft.  Sun heeft dit beschikbaar gesteld aan de Open Source-
gemeenschap en die heeft het verder ontwikkeld, uitgebreid en verbeterd.  Het resultaat 
hiervan is OpenOffice.  Sun profiteert hier op haar beurt van om de ideeën te gebruiken voor 
haar commerciële pakketten, o.a. StarOffice (betalend).  Dus weer concurrentie voor 
Microsoft! 
 
OpenOffice draait perfect op Windows, maar ook op Mac, Linux of Unix, en is beschikbaar in 
verschillende talen.  Het enige nadeel is dat er zeer weinig Nederlandstalige documentatie te 
vinden is. 
 
Open Source wil zeggen dat de broncode vrijgegeven is van het programma.  Enthousiaste 
mensen kunnen zo het programma verder ontwikkelen.  Dit zal ook zo blijven.  U moet dus 
geen schrik hebben dat er in de toekomst zal moeten betaald worden. 
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Het feit dat OpenOffice gratis wordt verspreid is vrij uitzonderlijk, zeker gezien de kwaliteit 
van de programma’s.  In OpenOffice kan u openen en opslaan als Microsoft documenten.  Dit 
moet enkel als standaard ingesteld worden.  Zo kunnen documenten gemaakt op OpenOffice 
ook geopend worden in Microsoft Office en omgekeerd. 
 
Ook in het artikel uit GVA (febr. 04) komt OpenOffice er zeer sterk uit.  Het minst blitse, 
maar wel met de meeste compatibiliteit met Microsoft. 
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DEEL 7 
Kruiswoordraadsel 

 

 

Om bepaalde leerstof in te oefenen, is het 
kruiswoordraadsel een goed alternatief.  Niet 
meer tekenen met de lat, maar de computer 
tovert een professioneel ogend werkblad te 
voorschijn. 
Een zeer makkelijk programma om snel 
kruiswoordpuzzels ineen te steken, vind je op 
www.eclipsecrossword.com.  
Een het programma geïnstalleerd is, heb je 
binnen de 5 minuten een zeer mooi 
kruiswoordraadsel over bepaalde leerstof. 
 

 

1. I would like to start a new crossword. 
2. Let me create a word list from scratch 

now. 
3. Voeg de woorden en beschrijvingen 

toe. 
4. Print everything. 
5. Voorbeeld : zie bijlage 

 

 
 

DEEL 7 
Hotpotatoes 

 
http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/  
Op deze site staat het programma HotPotatoes.  Hiermee kan je zonder kennis van 
programmeren zelf inoefenprogramma’s (laten) maken voor je klas.   
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Hoewel versie 6 reeds uit is, beveel ik de versie 5 nog steeds aan.  Dit omdat we nog werken 
met Windows 98 en niet met XP. 
Hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden.  Straks leer je hiermee te werken. 

  
J-Cloze : maak een gat in de tekst dat moet 
ingevuld worden. 

J-Match : schuif de uitkomsten naar de juiste 
oefening. 

  
J-Mix : zet in de juiste volgorde door te 
slepen of te klikken 

J-Quiz : stel zelf een quiz op.  Vele vragen 
mogelijk.  Telkens klikken voor volgende 
vraag of alle vragen onder elkaar tonen. 

 
Tot slot nog een reeks educatieve sites 

 
Kindersites 5-8 jaar 

www.naturalchild.com/gallery Site met kleurplaten, prentkaarten die je kunt 
verspreiden via het net. 

www.maribi.com/verhalen/index.htm Kinderverhalen om voor te lezen en te printen. 
www.kleurplaten.nl Op deze site vind je maar liefst 2028 kleurplaten 

die kunt afdrukken en inkleuren. 
Let wel op, men vraagt om lid te worden.  Het gaat 
ook zonder dit. 

 
Kindersites 8-10 jaar 

www.gratispuzzelen.nl Hier vind je alle soorten puzzels en spelletjes. De 
Doorlopers, Kruiswoordpuzzels, 
Cryptogrammen,.. Maar ook Homoniemen, 
Piksels, Tic Tac Tor spelen of een afgrijselijk 
moeilijk Chinees Memory oplossen. 
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http://kinder.pagina.nl Portaalsite met alle mogelijke links voor kinderen. 
http://home.wanadoo.nl/richard.thiel/index.htm Alles over kinderboeken, auteurs,… 
www.kjt.org/kids.htm Site over bang zijn, pesten,… 
http://info.omroep.nl/ncrv/willemwever Vragen en antwoorden van en voor kinderen. 
www.copy4kids.com Verkenningstocht voor kinderen: recepten, 

verhalen,… 
www.digischool.nl/po Wiskunde, taal, wero,… 
www.omroep.nl/vara/tv/kvk/index.html Op deze pagina kun je kijken, meezingen, 

luisteren of meespelen met 18 kinderen voor 
Kinderen-Liedjes. 

 
Kindersite 10-12 jaar 

www.dierentuin.net/index.html Database over dieren 
www.kinderlines.nl Kleuren, chatten, games,.. 
www.kidcity.be Digitale school 
http://kids.planet.nl Ontspanning 
www.omroep.nl/nos/jeugdjournaal Ideaal rond actualiteit 
http://webbie.kbinirsnb.be/expo/ccbb/n-brico-
m.htm 

Knutselsite 

www.vanin.be/denieuwewereld  
 
Kindersite 12-15 jaar 

http://users.skynet.be/sky03361/smartkid Portaalsite : prachtige links naar alles over wero, 
.. 

http://gallery.uunet.be/huyghe.bart Alles over de Griekse mythologie 
www.scholieren.com Huiswerken, taken,… 
www.basf.nl/chemkid chemie voor kinderen 
www.kekt.tmfweb.nl wetenschap voor kinderen 
http://users.skynet.be/sky03361 een reis door het heelal 
www.sodaplay.com/constructor knappe grafische voorstellingen.  Spelen maar. 

 
Websites WERO 

http://ontwikkel.thinkquest.nl/%7Ella076/section.p
hp?qs_language=NL 

Thema water 

http://www.explorian.com/ned/exploria.asp 
http://www.netwijs.nl/zoek.html 

Portaalsite 

http://home.wanadoo.nl/r.driedijk/ Geschiedenis voor kinderen 
http://geschiedenis.pagina.nl/ Portaalsite i.v.m. geschiedenis 
http://pico1.e.ft.fontys.nl/aot/introduc.htm Deze website staat in het teken van techniek: 

VAN TOEN TOT NU 
 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkm
erts/start.htm#20 

Natuur op het web 

http://www.internetwijzer-bao.nl/ditisdit/ Dit is … dag en alles over deze dag. Knutselen, 
liedjes,… 

http://www.sunside.nl/users/digijuf/ Digitale school 
http://www.digi-kleuter.be Ideeën, oplossingen, problemen... noem maar 

op. 
http://www.iselinge.nl/Scholenplein Lesprojecten, media, techniek 
http://www.leerkracht.nl 
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http://www.praxisbulletin.nl 
http://kinderen.webhotel.be 

Uitgewerkte projecten :lessuggesties, 
werkbladen, informatie, 

http://www.jekino.be/ Filmoverzicht 
http://www.scholen.vlaanderen.be/rivierenproject/li
nks.htm 

Links geordend volgens de leergebieden 
(eindtermen) 

www.weatherimages.org Weerbeelden 
http://home2.planetinternet.be/pkenis Alles over het weer 
www.xs4all.nl/~carlkop/astronet.html Verschaft informatie over de sterrenhemel en 

volgt het nieuws op het gebied van astronomie, 
ruimtevaart, ruimteonderzoek, 
aardwetenschappen en meteorologie 

www.natuurbeleving.be Deze webpagina biedt je een overzicht van 
ongeveer  
300 vogels en 21 vleermuizen 
die voorkomen in België en Nederland. 
De soorten zijn voorzien van geluid, 
beschrijving  
en schitterend beeldmateriaal van onder andere 
Jos Permentier en Rollin Verlinde. 

 
De euro 

http://users.belgacom.net/euro/ Officiële site 
http://www.standaard.be/algemeen/eurotrainer/  
http://home2.planetinternet.be/desmet23 De informatieve eurosite voor het onderwijs  

 
Educatieve links 
 

http://users.pandora.be/gork/Pagina's/Educatieve
%20links.htm 

Portaalsite met alle mogelijke links voor het 
onderwijs 

www.artis.nl Portaalsite met alle mogelijke links voor het 
onderwijs 

www.wapiti.be Zoals het tijdschrift 
www.taptoe.nl Voor weetjes werkstukken en spreekbeurten 
http://www.knutselidee.nl Knutselideeën 
www.zooantwerpen.be/nl/zoo/index.html De Zoo 
www.brugge.be/toerisme/nl Brugge 
www.intermonet.com Alles over Monet 
www.pigmalion.be Pigmalion biedt een uniek experiment met taal en 

nieuwe media 
www.bartmoeyaert.com Over hemzelf 
www.nijntje.nl Als je Nijntje niet kent 
www.sip.be/boekenbeurs Ja, die van Antwerpen 
http://www.klastitularis.yucom.be/ Portaalsite met o.a. lesvoorbereidingen 
http://www.indeschool.nl/ Portaalsite voor lln en lkr 

Activiteiten “on line” 
www.fi.uu.nl/rekenweb Realistische rekenproblemen en rekenspelletjes op 

internet. Een internetadres van het Freudenthal-
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Instituut, voor alle klassen van de het 
basisonderwijs. 

www.huiswerkweb.nl Speelse extra oefeningen. 
www.ovam.be Het afvalmanspel : vragen over afval en recyclage 

voor de derde graad. 
www.kidcity.be Het kinderforum van Averbode met clubhuis, 

verhalen, links,… 
www.explorian.be Interactieve website  
www.goliath.nl/waarden/kindersite/index.html KinderSite geeft te denken over allerlei zaken  

die voor jou belangrijk kunnen zijn.  
Je krijgt op deze site de ruimte om met elkaar van 
gedachten te wisselen over jouw eigen waarden en 
normen en over de vraag  
wat ons leven leefbaar maakt en de moeite waard. 

http://taal.pagina.nl/ Portaalsite over taal 

Huiswerksites, lesvoorbereidingen,.. 
http://scholieren.pagina.nl/ Links naar tientallen huiswerksites, 

woordenboeken, vertaalmachines, atlassen, 
grafische rekenmachines,… Ook links naar 
studiehulp, kranten, studiekeuze. 

 
 
 

Guy Verstappen 
14/03/04 
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