
 
ICT springplank voor de kleuterklas  
HOOFDSTUK 1: een digitaal tekenprogramma didactisch-creatief benutten. 
 
Suggestie 1: ongericht experimenteren wordt bewust creëren met ‘Paint’. 
 

 
‘Paint’ 

 

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

 
Het ontdekken en verkennen van een tekenprogramma kan meer zijn dan vrij experimenteren 
met lijnen, kleuren of het paintbrush-gereedschap. Alle gereedschappen bieden net als een 
zandtafel ruimte voor experiment en exploratie binnen het kader van de ontwikkelingsdoelen 
en de belangstellingspunten.  
 
Een gerichte opdracht bijvoorbeeld is dit vuurwerk: spelen met de spuitbus op een donkere 
achtergrond. 

 

 
Wat dacht je van de introductie van het tekenprogramma in het kader van het thema 
“sprookjes”?  
 



 
 

http://maternailes.net/dessin/paint.htm 
 
Op een erg informele manier wordt gevraagd hoe je de poten van de wolf zou kunnen zien. 
De kinderen ontdekken de verticale scrollbalk (ze gebruiken de lift). Dan mogen de kinderen 
de wolf versieren of er een huisje bij tekenen (meetkundige vormen ontdekken). Samen met 
de klas en de leerkracht ontdekken de kinderen het programma.  
 
De leerkracht  kan ook gerichte vragen stellen 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? 
 

 
 
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. 
 

 
 

 
  

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

 
 

 

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

 
 



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 rekening enz. Samen bouwen ze die figuur op. Een leermoment waarin gecreëerd, 
samengewerkt en gecommuniceerd wordt. 
 
In één van de ENIS-scholen leren de kleuters de episodes uit een sprookje weergeven in een 
tekenprogramma. Ze worden hierbij gecoached door kinderen uit het zesde leerjaar. Deze 
laatsten verwerken de tekeningen dan in een presentatie, voorzien 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.  
 
Deze suggestie komt uit de publicatie over ICT-gebruik in kleuteronderwijs: 
‘Springplank’. Alle in deze suggestie vermelde freeware wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Je kan de freeware samen met dit pdf-document downloaden op 
http://springplank.klascement.net en vrij gebruiken. Commerciële exploitatie van deze  
suggestie en van de programma’s is uiteraard uit den boze. 
 


