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HOOFDSTUK 5: we gaan multimediaal. 
 
Suggestie 5: verhalen vertellen, een multimediaal avontuur 
 

‚Dieren van de zoo’ 
 

‚Heksenspul’ 

 
 
  

 
 
Verhalen maken van oudsher een kernmoment uit in het curriculum van de kleuterklas. Bij 
veel prentenboeken hoort nu ook een cd-rom. Daarnaast laat de computer ook toe op een 
nieuwe en creatieve manier de verhalen te verwerken. Dit willen we illustreren met enkele 
voorbeelden. 
 
Verhaal 1: dieren van de zoo 
 
De leerkracht verwerkt een verhaal in een eigen presentatie. Elke stap in het verhaal is een 
aparte dia. De leerkracht vertelt eerst het verhaal aan de hand van echte prenten. De kleuters 
zitten vervolgens per 2 aan de computer en vertellen het verhaal na aan de hand van de 
gemaakte presentatie en de bijhorende vraagjes gesteld door de leerkracht. Dit wordt 
opgenomen op de computer met de ‘geluidsrecorder’(zie blz.  ). De 2 kleuters herbeluisteren 
hun eigen verhaal en krijgen ondertussen feedback van elkaar en van de leerkracht. Dit 
gecombineerd toon- en luistermoment biedt de  kleuters de kans om kritisch te reflecteren en 
te leren uit eigen reflecties en die van anderen. 
 
Een andere verwerking van hetzelfde verhaal bestaat uit het natekenen op de computer van 
een stukje van het verhaal met het tekenprogramma ‘Tux Paint’ (zie blz.  ). Ze verwoorden 
wat ze getekend hebben. Ook dit wordt opgenomen met de ‘geluidsrecorder’. Tijdens het 
daaropvolgende klassikale toon- en luistermoment  kijken en luisteren de kleuters naar het 
getekende verhaal. Ze beluisteren ook de commentaar van elkaar en van de leerkracht. Op dat 
moment leren ze naar de boodschap van anderen luisteren (ontwikkelingsdoelen Nederlands). 
 
Verhaal 2: heksenspul 
 
In deze activiteit wordt gebruik gemaakt van de cd-rom ‘Heksenspul’, met Hennie de heks en 
de kat Helmen. (Karakter Interactive http://www.comcol.nl/detail/48516.htm). Het is een 
kindvriendelijk programma waarbij kleuters zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Dit maakt 



de cd-rom erg geschikt om te gebruiken als hoekverrijking. De leerkracht vertelt het verhaal 
aan de hand van het prentenboek ‘Hennie, de heks’. Vervolgens wordt het in verschillende 
hoeken verwerkt ondermeer in de computerhoek. De leerlingen werken per twee aan de 
opdrachten en spelactiviteiten die bij de cd horen: ze herbeluisteren het verhaal, in de 
verschillende kamers veranderen ze de kleuren of spelen ze met vormen. Er zijn ook 
puzzelactiviteiten voorzien rond het verhaal.  
 
Bij andere boeken cdrom’s wordt dezelfde werkwijze gevolgd: 
 

‘de leerkracht leest het verhaal voor’ ‘verwerking per twee aan de computer’ 
 

 
 
 
Verhaal 3:  waar is mama? 
 
“Moederdag” is een thema dat ieder jaar terugkeert. Er worden veel verhalen voorgelezen en 
gereconstrueerd. Een prachtig verhaal uit een kijkboek kan makkelijk gedigitaliseerd worden 
met behulp van een scanner. De afbeeldingen kan men dan in een presentatiepakket tot een 
diavoorstelling verwerken. Dit digitale verhaal kan elk kind in de computerhoek op eigen 
tempo beluisteren.. 
 
Het verhaal uit het boek wordt altijd eerst in de klas verteld. De kleuters krijgen de kans het 
verhaal te herbeleven op de computer. De leerkracht zet de presentatie van het verhaal klaar 
op de eerste pagina. Het werktempo hebben de kleuters zelf in handen. Met een muisklik laat 
de kleuter de verteller aan het woord of beslist het of het naar de volgende episode van het 
verhaal gaat. Herhalen kan ook. Per leerling moet er een hoofdtelefoon voorzien worden (of 
verdeelbox voor meerdere hoofdtelefoons inschakelen). Achteraf wordt in het kringgesprek 
verteld wat er in het verhaal gebeurd is. 
 
Dit en andere verhalen kunnen ook gedigitaliseerd worden door leerlingen uit de hogere 
klassen van de basisschool. Ze leren op een doelgerichte en functionele manier werken met 
een presentatieprogramma of met andere presentatiemiddelen naar een eindproduct waar 
andere jongere kinderen van de school van genieten. 



 
Wie meer wil weten kan terecht op onderstaande sites: 
 

• Op de site http://www.taalonderwijs.nl kunnen praktijkvoorbeelden geraadpleegd 
worden rond het werken met verhalen en digitale prentenboeken in de kleuterklas. 

• Een mooi didactisch scenario rond ‘knuffels’ werd uitgewerkt in Frankrijk 
http://www.ac-nantes.fr:8080/ia85/pedago/gr_tice/kidsmart/ks_chaille2/  

• Een ander voorbeeld van een kaderverhaal dat wordt samengesteld uit deelverhalen is 
http://www.ac-nantes.fr:8080/ia85/pedago/gr_tice/kidsmart/ks_auzay2/  

 
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. 
 


