
 
ICT springplank voor de kleuterklas  
HOOFDSTUK 1: een digitaal tekenprogramma didactisch-creatief benutten. 
 
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/. 
 
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 
onderstaande vissen op het scherm te toveren volstaat bv. alleen de stempelfunctie.Voor de 
ster volstaan de stempelfunctie en de toverfunctie spikkels. 
 

 
 

 

 
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 
activiteiten zoals het tekenen van appels in een appelboom binnen het thema “fruit”. 
 



 
 
Met lijnen en vormen wordt er een appelboom gecreëerd. Het programma stelt stempels ter 
beschikking 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. 
 
Een andere thema waarbinnen de jongste kleuters met het programma ‘Tux Paint’ aan de slag 
gaan zijn is “spinnen”. Een eerste stap is het vrij tekenen van lijnen voor het web van de spin.  
 



  
 
 

 
 
Dan plaatsen ze met de stempelfunctie spinnen op het web. Ook in dit thema zijn de kinderen 
bijzonder trots als hun werkje uit de printer te voorschijn komt. 
 
Bij oudere kleuters kan de opdracht op volgende manier aangeboden worden: 
 
 

 
 



 
 
 

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

 
 
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 mogelijkheid 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 achtergrond moet wel eerst transparant gemaakt 
worden.  
 
Enkele ENIS-scholen plaatsen de symbolen of foto’s van de kinderen in de stempelfunctie 
van het programma. 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 
gemaakt van chenille, een soort kleurrijke en zachte pijpenragers. Deze worden dan omgezet 
in stempels die gebruikt kunnen worden in  het tekenprogramma 'Tux Paint'.  



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. 
 


