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HOOFDSTUK 4: zorgverbreding en ICT 
 
Suggestie 4: gereedschap om eigen puzzels te ontwerpen. 
 
Soms wil de leerkracht eigen beeldmateriaal omvormen tot een fraaie puzzel.  Zo kan de 
leerinhoud gecontextualiseerd worden of aangepast aan de noden van de kinderen. Meer of 
minder stukjes kan voor sommige kinderen al een verschil maken. Voor die verschillende 
doelen zijn meerdere gratis programma’s beschikbaar. 
 

freeware 'Puzzelmaker' freeware 'Puz-Mat' 

 
 
 

 
 

 
 

Met het freewareprogramma 'Puzzelmaker' kan je 
van je eigen prenten en digitale foto's een puzzel 
maken. Het Nederlandstalige programma is 
makkelijk te hanteren. Je importeert het 
beeldmateriaal (.jpg, .gif, .bmp,…) en kiest in 
hoeveel stukjes je het beeld wil versnijden. Je 
kunt nadien het bestand afprinten en verknippen 
met de schaar.  

In 'Puz-Mat' stel je eerst je eigen puzzel 
samen die je opslaat in een bibliotheek. 
Van daaruit kies je de puzzels die de 
kinderen oplossen. 

 
freeware 'Puzzle Wizard' freeware 'Jigsaw Puzzle Lite' 



 

 
 

 

 
 

Ook met 'Puzzle Wizard' maak je je eigen puzzel. 
Die wordt in een uitvoerbaar bestand 
weggeschreven (bv. 'MyPuzzle.exe'). De tool is 
van oorsprong Italiaans; een  Engelse interface is 
ook beschikbaar. 

Het freewareprogramma 'Jigsaw Puzzle 
Lite' bevat een bibliotheek met plaatjes 
rond bepaalde thema's. Daarnaast kan je 
eigen puzzels aanmaken. Er kunnen ook 
extra reeksen plaatjes aangekocht worden. 

 
 
Een mooie voorbeeldactiviteit  met het puzzelprogramma ‘Puzzle Wizard’ werd uitgewerkt 
door één van de ENIS-scholen. Zorg betekende hier ook zorg dragen voor een fijn klasklimaat 
en bijdragen tot een positieve houding tegenover het anders zijn van de anderen. De activiteit 
kreeg de naam “De klasgroep en ik”. 
 
 

 

 
 

 
 
Deze activiteit voor de derde kleuterklas heeft plaats in de eerste maand van het schooljaar. 
Meestal is de groep lichtjes gewijzigd in vergelijking met het vorige schooljaar. Kennis 
maken met de nieuwe klasgroep is dus niet uit den boze. Sommige kinderen zijn misschien 
ook wat veranderd: ze dragen nu een bril of een beugel. Deze activiteiten kunnen bijdragen tot 
begrip voor dit anders-zijn. 
 
Voorbereiding: 
 De leerkracht neemt vooraf een foto per kind (pasfoto) met een uniforme achtergrond 
(achtergrond best zeer neutraal kiezen zodat de nadruk op het kind zelf ligt. De foto’s worden 
op de klaspc geplaatst. De foto’s worden geplakt in een tekstverwerkingsdocument waarbij 
elke foto een hyperlink krijgt naar de puzzel. Dit document wordt als webpagina bewaard. De 
puzzels worden gemaakt met het computerprogramma. Deze voor-activiteit (het nemen van 



de foto’s) vormt reeds een positieve ervaring voor de groep. Het zorgt voor nieuwsgierigheid 
voor de komende activiteit. 
 
Aan het puzzelen zelf gaat een instructiemoment vooraf. Per groep van 6 kinderen wordt de 
puzzelactiviteit uitgelegd aan de computer. De kinderen staan rond scherm. Het stappenplan 
voor het kiezen van een foto en dus een puzzel wordt overlopen en door de leerkracht 
gedemonstreerd. Eén puzzel wordt terug samengesteld als voorbeeld. Bij het puzzelen zelf 
werken de kinderen per twee aan de computer met een doorschuifsysteem; per groepje komt 
elk kind aan de beurt. De kinderen mogen zelf de moeilijkheidsgraad bepalen en gaan dan aan 
de slag. 
 
De kleuters vinden het leuk mekaars foto terug samen te stellen. Deze activiteit spreekt niet 
enkel alle kinderen aan, ze is ook haalbaar voor ieder kind. De activiteit zet aan tot interactie 
bij het kiezen van de foto en bij het oplossen van de puzzel. Het anders-zijn komt nogmaals in 
de verf te staan maar wordt toch ervaren als zeer gewoon.  
 
Voordeel voor de leerkracht. Deze werkwijze is vlot toepasbaar in andere thema’s met andere 
foto’s. Voor een uitgebreide activiteit is slechts een beperkte voorbereiding noodzakelijk. 
Naar tijdsbesteding toe is dit: foto’s nemen : 15 min, puzzels maken : 15 min, tekstverwerking 
: 15 min. 
 
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. 
 


