
 
Springplank voor de kleuterklas april 2006  
HOOFDSTUK 5: we gaan multimediaal. 
 
Suggestie 6: ‘de geheimen van het bos’, een multimediale zoektocht door de natuur:  
 
 

‘Oscar en de geheimen van het bos’ 
 

 
  

 
Werken met reeksen verlaagt de drempel voor sommige kleuters om met de computer aan de 
slag te gaan. Met reeksen wordt verwezen naar producten van eenzelfde auteur(sgroep) of 
uitgeverij. Een reeks bevat meerdere titels of producten die meestal volgens eenzelfde 
stramien zijn opgebouwd. Ook voor de leerkracht biedt deze aanpak houvast, zeker als de 
reeks onderbouwd is met lesbrieven. De commerciële cd-rom’s ‘Oscar de ballonvaarder’ 
(uitgeverij Lannoo) vertegenwoordigen zo’n reeks.  
 
Vooraan bij de uitwerking van het thema “de herfst” staat het beleven van de realiteit. Er is 
een uitstap naar het bos en allerlei natuurmateriaal wordt in het natuurhoekje verzameld door 
de kinderen. De cd-rom ‘Oscar de ballonvaarder en de geheimen van het bos’ wordt gebruikt 
als een aanvulling om nog meer realiteit in de klas te brengen en om alle indrukken te 
verwerken. Op een speelse manier doen de kinderen veel extra informatie op over 
leefgewoontes, voedsel, nest en vijanden van dieren en planten. De cd ondersteunt ook het 
zelfstandig verwerken van informatie en het bespreken ervan in een groepsgesprek. 
 
Op de cd vertellen alle dieren je hoe ze in de lente, de zomer, de herfst en de winter leven, wat 
ze eten en hoe ze wonen. Daarnaast bevat de cd twaalf verborgen spelletjes.  

Na de informatie volgt de verwerking in spelvorm: voeding toewijzen, fouten zoeken in een 
tafereel, sporen en dieren verbinden. Het gebruik van de software helpt de kleuters bij het 
ontwikkelen van zelfstandig leren en het zoeken, vinden en verwerken van informatie. Deze 
informatie wordt zowel verbaal (mondeling) als visueel (via een tekening of animatie) 
aangeboden. 

Tijdens het werken vertellen de kleuters heel veel tegen elkaar over wat ze zien, weten en 
veronderstellen wat er zal gebeuren. Achteraf vertellen ze aan de gehele groep (of in een 
deelgroep) wat ze gezien en beleefd hebben. De bespreking in de groep kan ook gebruikt 
worden als evaluatie. 



 
Op de website van de uitgeverij Lannoo vind je lesbrieven over de Oscarreeks. Er staat heel 
gedetailleerd beschreven hoe de cd-rom een ideale aanvulling kan betekenen voor de 
invulling van verschillende thema’s 
http://www.lannoo.com/Content/lannoo/fondsen/multimedia/lesbrieven/1/index.jsp  
 
Een scenario over deze cd vind je ook terug op de site van het Departement Onderwijs als één 
van de goede praktijkvoorbeelden rond de ICT-competenties . 
http://ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/ICT/brochure/praktijkvb/bos.htm.  
 
 
Een gelijkaardig project aan de ‘Oscar’ cd-rom’s is ‘Sammy’s Science House’ van de firma 
Edmark. 
 

‘Sammy’s Science House’ 

 
 

 
 

 

 
De cd ‘Sammy’s Science House’ is een onderdeel van het Kidsmart Early Learning project 
dat door IBM ondersteund wordt. De cd is ook in het Nederlands beschikbaar. Hij biedt een 
brede waaier aan activiteiten rond wereldoriëntatie. Als ze het bos aanklikken kunnen de 
kleuters een seizoen kiezen. Klikken ze op de dieren dan horen ze de juiste benaming in het 
Nederlands. De uil uit het eikenbos stelt de kleuters vraagjes over de namen van de dieren. Op 
het scherm staat ook een thermometer die de kinderen meer vertelt over de 
weersomstandigheden (in elk seizoen). 
Een ander interessant onderdeel is een filmapparaat. Op een filmrol moeten de kinderen de 
drie of vier beelden die een gebeurtenis weergeven in de juiste volgorde plaatsen. Het 
resultaat kan vervolgens afgespeeld worden. Enkele dieren zitten in de filmzaal en het verhaal 



wordt op het doek geprojecteerd. Een ideale kans om de kleuters zelf te laten verwoorden wat 
er zich op het scherm afspeelt. 
 
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. 
 


