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HOOFDSTUK 3: oefenen en hoekenwerk 
 
Suggestie 1: werken met een activiteitensuite (Studio 4). 
 
Verzamelprogramma’s waarin meerdere oefeningen tegelijkertijd aangeboden worden zoals 
visuele discriminatie, reeksen maken, memoryspelen, dominospelen of matrixoefeningen 
bieden leerkracht 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 oefeningen 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. 
 

 
 

 
Studio 4 van de firma Dainamic http://www.dainamic.be is een mooi voorbeeld van een 
commercieel 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 klikken. 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 leerling 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 niveau 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. 
 



 
 

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. 
 


