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HOOFDSTUK 3: oefenen en hoekenwerk 
 
Suggestie 2: GCompris oefeningen presenteren in stappenkaarten 
 
Naast het klassieke aanbod van commerciële software en freeware doet vrije software zijn 
intrede in wereld van educatieve programmatuur. Kenmerkend voor vrije of open source 
software is de filosofie waarin ze werd ontwikkeld. Het programma en de broncode wordt vrij 
ter beschikking gesteld aan de bredere gemeenschap van software-ontwikkelaars en –
gebruikers. Ze kunnen dan binnen bepaalde grenzen zelf het product verder ontwikkelen, 
aanvullen, verrijken en gebruiken. 
 
GCompris staat voor het Franse ‘j’ai compris’. Het is vrije  software die in meerdere talen 
wordt aangeboden. Het biedt een verzameling van meer dan 50 activiteiten voor kinderen van 
2 tot 10 jaar. De GComprissite: http://gcompris.net/ en de projectsite 
http://www.projectomega.com/open-source/. 
 

 
GCompris 

‘Dubbelklik met de muis’ 
GCompris 

‘Tel het aantal figuurtjes’ 

 
 

 

 

 
 



In het spel ‘dubbelklik met de muis’ moeten de 
leerlingen dubbelklikken op de rechthoekjes met 
de muis tot alle blokken verdwijnen en ze de 
figuur ontdekken. Het synthetiseren van een beeld 
op basis van deelelementen komt hier aan bod. 

Bij ‘Tel het aantal figuurtjes’ luidt de 
instructie: zet de figuurtjes eerst netjes 
bij elkaar zodat je ze kunt tellen. Dit is 
een oefening op sorteren. 

 
GCompris 

‘Doolhoven’ 
GCompris 

‘Maak de puzzel af’ 

 

 
 

 

 
 

In een doolhofspel moeten de kinderen de route 
ontdekken om uit het doolhof te 
ontsnappen.Hierbij leren ze hun perceptieveld 
structureren. 

‘Maak de puzzel af’ gaat over het 
herkennen van schaduwbeelden. 
Vormherkenning staat hier centraal. 
 

 
Het programma ‘GCompris’ wordt in twee versies aangeboden: een beperkte reeks 
activiteiten vind je terug in de Windows-versie. Alle activiteiten zijn terug te vinden in de 
Linux-versie. Wanneer de software dus wordt geïnstalleerd op een Linux-besturingssysteem, 
krijg je een grotere waaier aan activiteiten. Sommige activiteiten zijn wel iets te moeilijk voor 
kleuters. 
 
De bonte afwisseling aan activiteiten maakt individuele en flexibele leerroutes mogelijk. 
‘GCompris’ is ook een activiteitenpakket dat steeds zelf het niveau aanpast zodat de kinderen 
op hun eigen niveau kunnen spelen en automatisch van niveau kunnen stijgen. Het is ook 
mogelijk om zelf sequenties van programma’s of specifieke leerroutes te ontwerpen voor 
bepaalde deelgroepen. 
 
Een eerste manier om de computeractiviteiten voor de leerlingen zelf te ordenen is op het 
bureaublad van de computer icoontjes te presenteren van elk van de oefeningen die ze moeten 
maken. Zo komen de leerlingen te weten welke spelen ze al dan niet mogen spelen en in 
welke volgorde dit moet gebeuren.  
 
Leerroutes kunnen aan de kinderen ook gepresenteerd worden in de vorm van een 
stappenkaart. Dit is in werkelijkheid een dia van een presentatieprogramma. In die dia 
verstopt de leerkracht in een doolhofroute hyperlinks die naar welbepaalde spelen voeren. 
Hieronder zie je een voorbeeld van een doolhofroute waarin op geregelde plaatsen via de 
hyperlinks activiteiten uit het GCompris-pakket kunnen opgestart worden. De volgorde van 
de activiteiten kan de leerkracht zelf bepalen. 



 

 

 
Het is soms ook interessant dat de leerlingen per twee kunnen werken. Dan kunnen de  
kinderen samen overleggen over de oefening. De activiteiten geven immers aanleiding tot 
heel wat probleemoplossende vragen: “Wat past samen? In welke volgorde zouden we deze 
prenten plaatsen? Hoe geraken we uit dit doolhof? Waar past dit deeltje van de puzzel?”. 
 
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. 
 


