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HOOFDSTUK 3: oefenen en hoekenwerk 
 
Suggestie 4: Clic 3.0 
 
 

 

 
 
De makers van het programma CLIC 3.0 vertrokken van een duidelijke missie: een 
gereedschap ontwerpen voor leerkrachten om op een vlotte manier oefenmateriaal voor de 
computer samen te stellen. Bovendien moest het programma de mogelijkheid bieden om de 
handelingen en resultaten van de leerlingen bij het oplossen van de oefeningen zorgvuldig bij 
te houden. Het resultaat van dit ontwikkelwerk is indrukwekkend: een schitterende tool en een 
waardevolle collectie oefenmateriaal die gedeeld wordt met anderen. Je kunt ze onder meer 
vinden op de projectsite http://clic.xtec.net/en/index.htm  
 

 
  
Uit het grote aanbod (vooral Spaans en Catalaans) materiaal hebben een aantal Vlaamse 
leerkrachten uit de ENIS-scholengroep een mooie selectie gemaakt en deze in het Nederlands 
vertaald. Ze bieden die, in de geest van makers van het programma, nu op een overzichtelijke 
manier aan de collega’s aan. Delen van waardevol lesmateriaal met anderen vinden ze 
belangrijk. Het oefeningenpakket is in een zodanige vorm gegoten dat ICT-voorkennis om 



deze oefeningen op te starten niet nodig is. De oefeningen zijn gebundeld in een zelfstartend 
pakket. Bijkomend voordeel is dat de oefeningen ook op oudere computers werken. 
 
 
De soorten oefeningen die deze CLIC-verzameling aanbiedt bevat de klassieke oefenvormen: 
hoofdzakelijk puzzels (ook met geluiden) en matching- of associatieoefeningen 
 
De collectie bevat oefeningen over visuele discriminatie, ordenen van klein naar groot, 
oriëntatie, schaduwbeelden, logische reeksen, tellen, meetkundige vormen, puzzelen, een 
activiteitenpakket rond Sinterklaas, één rond carnaval en één rond Pasen. Er zijn ook twee 
reeksen met een mix aan oefeningen. 
 
De bediening van het programma is erg eenvoudig. Het feit dat ze op een zelf opstartende cd 
kunnen gebrand worden, verhoogt het gebruiksgemak. De interface die op het scherm 
verschijnt maakt het kiezen van de oefeningen makkelijk. De gebruiker moet enkel bevestigen 
dat de oefening moet uitgevoerd worden. 
 
Binnen elke activiteit volstaat kennis van onderstaande knoppen om verder te gaan:  

• Met deze knop ga je naar de volgende opdracht indien dit niet vanzelf gebeurt. 

• Met deze knop keer je terug naar het beginscherm en kan je stoppen. 
 
Wie het pakket volledig installeert, krijgt ook de mogelijkheid een registratiemodule op te 
nemen die alle handelingen van de leerling bijhoudt.  
 
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. 
 


