
 
ICT springplank voor de kleuterklas april 2006  
HOOFDSTUK 3: oefenen en hoekenwerk 
 
Suggestie 5: oefenen in de computerhoek integreren in een totaalpakket van leeractiviteiten 
voor wiskundige initiatie/vormen. 
 
Het ontwikkelingsdoel wordt als volgt omschreven: “in concrete situaties handelingen 
uitvoeren met vormen, grootheden en figuren, in functie van een kwalitatief kenmerk (2.4)”. 
 
In de activiteiten rond vormen moeten de leerlingen op de eerste plaats de aanwezige vormen 
in de klas en in hun omgeving ontdekken. In kasten, tafels en huizen bv. identificeren ze 
meetkundige vormen. De computer biedt de mogelijkheid tot tal van oefeningen rond vormen 
zowel op twee- als op driedimensioneel vlak. Vlakke figuren en ruimtefiguren ontdekken, 
manipuleren, inpassen, bedekken, benoemen, herkennen, afleiden uit een logische reeks zijn 
evenzovele activiteiten die met de computer kunnen uitgevoerd worden.  
 
De voorgestelde computeroefeningen gaan daarop verder: 
 

freeware ‘Blue’s Clues 109’ 
 

freeware TVBsoft ‘vormpje’ 
 

 

 
 

In ‘Blues Clues 109’verschijnen tussen de 
wolken door bekende vormen. Klik de 
gekende vorm aan. Dit gebeurt onder 
begeleiding, daar de opdrachten in het Engels 
voorgezegd en geschreven worden. 

In het spel ‘vormpjes’ (TVB soft 
http://edusoft.town.nl/ ) moeten de kleuters 
de juiste configuratie namaken. Kies een 
grijze vorm en vervang hem door de juiste 
vorm in de juiste kleur. 

 
freeware ‘Tangram’ 

 
freeware  ‘Quadrill’ 

 
 



‘Tangram’ 
http://www.cs.uu.nl/people/markov/kids/index.
html is een Chinese puzzel met puzzelstukjes 
die je op hun plaats moet slepen. Roteren is 
ook mogelijk (rechtermuisknop of 
pijltjestoetsen). Het programma biedt heel wat 
puzzels. Voor de kleuters is het laagste niveau 
(easy level) voldoende. 

In het freewareprogramma ‘Quadrill’ 
moeten de kleuters de eigenschappen van 
vormen gebruiken om ze op de juiste plaats 
in een tabel te slepen. Op basis van kleur en 
vormkenmerken rangschikken de kinderen 
de figuren in een tabel met dubbele ingang. 

 
online activiteit ‘Buried shapes’ 

 
online activiteit ‘Ribert’ 

 
 

 

In de activiteit ‘Buried shapes’ 
http://www.senteacher.org/shot/buriedshape.php 
worden half bedolven ruimtefiguren afgebeeld. 
De kinderen moeten de ganse ruimtefiguur 
aanklikken. Ze zijn gemakkelijk te identificeren. 
Ze worden ook (in het Engels) benoemd. 

Bij de online-activiteit ‘Ribert’ 
http://people.zeelandnet.nl/ribert/home.html 
kunnen vormen geoefend worden met 
sorteren, logische rijen, een matrix van 
kleur en vorm. Ook kralen in bepaalde 
volgorde rijgen is mogelijk. 

 
 
Bij het uitvoeren van de programma’s met de kleuters blijkt dat  

• ‘Blue’s Clues’ het best onder begeleiding gebeurt (zie hoger). 
• De andere programma’s in het hoekenwerk als partnerwerk of groepswerk 

ingeschakeld kunnen worden. 
• Tangram eerst eens geoefend moet worden (slepen – roteren –  plaatsen) vooraleer de 

kleuters er zelfstandig mee kunnen werken. 
 
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. 
 


