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HOOFDSTUK 4: zorgverbreding en ICT 
 
Suggestie 5: vrije software in een brede school 
 
Naast het klassieke aanbod van commerciële software en freeware doet vrije software zijn 
intrede in wereld van educatieve programmatuur. Kenmerkend voor vrije (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. 
  
Een typisch voorbeeld van vrije software voor de kleuterklas heet ‘Mini-sebran’ 
http://www.wartoft.nu/software/minisebran/. . De voorloper van ‘Mini-sebran’ was het 
programma ‘Sebran’. Dit programma werd ontwikkeld door een Zweedse programmeur, een 
moeder van enkele kinderen : http://www.wartoft.nu/software/sebran/. Het bood een boeiende 
waaier aan gevarieerde activiteiten. Geleidelijk aan kwam het programma beschikbaar in 
meerdere talen, waaronder recent het Nederlands. . Een mooi voorbeeld van gedeelde 
expertise van huis en school in een internationaal perspectief.. Door opgenomen te zijn binnen 
de vrije software-beweging is de kans groot dat het opgepikt wordt door leerkrachten die het 
didactisch optimaliseren en verder kunnen aanpassen aan de noden van hun leerlingen. 
 
Vanuit de dynamiek, eigen aan de vrije software, wordt speciaal voor de kleuters nu ook sinds 
begin 2006 een ‘Mini-sebran’ aangeboden. 
 

‘Minisebran’ 
 

 



  
Het pakket bevat een klassieke set aan opdrachten rond letter- en cijferherkenning, geheugen, 
visuele discriminatie, een reeks stempels die men kan inkleuren, oefeningen voor het 
aanleren van de kleuren, e.d.  
Voorlopig is het programma enkel in het Zweeds, het Engels en het Frans beschikbaar. De 
community van mensen die met vrije software aan de slag is, garandeert een snelle vertaling 
in het Nederlands. 
 
 
 
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. 
 


