
 
ICT springplank voor de kleuterklas april 2006  
HOOFDSTUK 4: zorgverbreding en ICT 
 
Suggestie 1: oefenmateriaal voor visuele discriminatie. 
 
Veel variatie aan oefeningen en een mooie vormgeving zijn belangrijke troeven voor het 
inschakelen van een pc bij het trainen van de visuele perceptie van kleuters en lagere 
schoolkinderen. Vaak zijn problemen bij aanvankelijk lezen en rekenen terug te voeren tot 
een te onrustige of te weinig verfijnde perceptie.  
 
 

freeware ‘Observer’ 
 

freeware ‘Ombres’ 

 

 
 

 

 
 
 

Bedoeling van beide spel is dat de kleuters hetzelfde dier kunnen aanklikken als het dier dat in 
het midden van de kring staat.Telkens de kleuter het juiste dier aanklikt in de buitenste kring 
verschijnt een ander dier in het midden. 
Deze programma’s uit Frankrijk zijn van de hand van de bekende freeware-auteurs Didier 
Bigeard, http://perso.wanadoo.fr/dbigeard en Philippe Cizaire http://p6r.free.fr/. 
 
 

freeware ‘A la poste’ 
 

presentatieprogramma ‘groenten en 
fruit’ 

 

 
 

 
 



In ‘A la poste’ krijgen de leerlingen twee 
reeksen postzegels te zien; ze moeten telkens die 
postzegel eruit kiezen die verschilt van de 
andere; enkel als ze die hebben aangeklikt wordt 
de brief gepost. 

Deze oefening is gemaakt met een 
presentatiepakket. Op de dia’s verschijnen 
verschillende soorten groenten en fruit die 
de kleuter moet herkennen temidden van 
andere producten. 
 

 
 

freeware ‘Bingo’ 
 

freeware ‘Intrus’ 

 
 

 

 
 

‘Bingo’is een spel dat op meerdere niveaus 
gespeeld kan worden. Er is geen installatie 
voorzien. Bij het opstarten kiest men voor ‘New 
game’ in het File-menu. Bepaal vervolgens op 
welk niveau je wil spelen en bevestig dat je de 
voorgestelde spelkaart wil gebruiken.  
Hoe verloopt het spel? Op de Bingokaart wordt 
één cel ingekleurd; aan de linkerkant van het 
scherm staan drie keuzemogelijkheden. De 
kleuter moet links deze tekening aanklikken die 
identiek is aan de cel uit het Bingobord. 

In het programma ‘Intrus’moet de kleuter in 
elk van de vierkantjes dat voorwerp 
aanklikken dat verschilt van de andere. 

 
Een ouder maar nog steeds waardevol pakket heet ‘ik tover’, ‘ik oefen’ en ‘ik speel met de 
muis’. 
 

freeware ‘Ik tover’, Ik oefen’, ‘Ik speel met de muis’ 
 

 



 
 
 
Het zijn kleine kennismakingsprogramma's, voor kinderen vanaf 3 jaar. Ze bestaan ieder uit 
zes ontwikkelingsoefeningen. Dit instapprogramma biedt de kleuters tal van oefeningen rond 
visuele discriminatie. Daarnaast bieden de vele duidelijke prenten extra kansen tot 
woordenschatuitbreiding. Door de eenvoudige vaste structuur in de opbouw van het 
programma is elk kind in een mum van tijd weg met én van het programma. ‘Ik tover’, ‘Ik 
oefen’ en ‘Ik speel met de muis’ zijn leuke instapspelletjes, zonder toeters en bellen, maar wel 
met een gevarieerd aanbod aan oefeningen. Elke kleuter speelt graag met de programma’s. En 
niet te vergeten: de programma’s zijn gratis en Nederlandstalig. 
 

 

De kleuters volgen mee tijdens de korte demofase.Al heel vlug zullen ze ontdekken dat er een 
vast patroon in de opbouw van het programma schuilt, zodat ze zelf aan de slag kunnen. 
Vaardige kleuters kunnen ook tonen en vertellen wat ze doen. 

Tijdens het spel kan de leerkracht zijn rol beperken tot het bieden van hulp aan kleuters met 
wat faalangst. Terwijl de kleuters met dit programma werken, kan hij met de kinderen in 
communicatie treden: uitbreiden van de woordenschat, een geruststellend gesprekje,… 

Een uitgewerkt lesvoorbeeld met dit pakket is te vinden op de site over de ICT-competenties 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/. De site van de auteurs heeft als adres  http://www.hwv-
software.nl/. 



 
Een bijzondere vermelding verdient het activiteitenpakket ‘Wai-Not’. 
 

online activiteit Wai-Not  
‘puzzelen met fruit’  

 
 

 
 
 

 
 

WAI-NOT is oorspronkelijk ontwikkeld voor het buitengewoon onderwijs. Wie de wereld van 
WAI-NOT binnentreedt ontdekt ook een schat aan activiteiten voor de gewone kleuterklas. In 
deze webgebaseerde computertoepassing kunnen de kleuters zelfstandig de opdrachten proberen 
uit te voeren. Omdat de opdrachten telkens hardop verwoord worden, is het voor de kleuters 
duidelijker wat er van hen verwacht wordt. De opdracht wordt auditief ondersteund. WAI-NOT 
biedt verschillende niveau’s van oefeningen voor verschillende doelgroepen aan. De groep 
‘klikkers’ sluit het best aan bij de kleuterklas. De online-activiteiten zijn te vinden op www.wai-
not.be . Registreren of inloggen is niet nodig, maar mag altijd. Klik op Nederlands, (eventueel 
niet) inloggen, klikkers. Uit het brede aanbod aan activiteiten selecteerden we ‘puzzelen met 
fruit’: Het komt erop aan met de juiste puzzelstukjes een gegeven stuk fruit samen te stellen. 
 
 
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. 
 


