
 
ICT springplank voor de kleuterklas april 2006  
HOOFDSTUK 2: Digitaal gereedschap voor creëren en voorstellen 
 
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 brengen. 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 freeware ‘suites logiques’ 
 

 

 
 

 

 
 

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 leerlingen moeten 
de opeenvolgende episodes in het verhaal correct 
aanduiden. 

In het freewareprogramma ‘suites 
logiques’ moeten de leerlingen 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 Nederlandse Schooltv. In ‘schatkast, 
http://www.schooltv.nl/schatkast/flash.html moeten de leerlingen op de jas met 
‘verhaaltjes’klikken. De kinderen moeten de stappen bij het smeren van boterhammen correct 
ordenen. De oefeningen in ‘schatkast’ kunnen telkens op vier verschillende niveau’s ingesteld 
worden. Bovendien wordt de oefening auditief ondersteund. 
 
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. 
 
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. 
 


