
Cursus ICT en mediakundige ontwikkeling - 17 en 24/09/2016 (Géry De Munter) 
 
Informatie- en communicatietechnologieën behoren tot en veranderen onze cultuur. In deze cursus 
onderzoeken we vanuit de eindtermen ICT de noodzakelijke aanpassingen in leerprocessen en in stijlen en 
rollen van leraars en leerlingen. Concreet verkennen we vanuit  nieuwe mogelijkheden de integratie van ICT in 
het didactische gebeuren in het basisonderwijs. Mediawijsheid en -kennis zijn hierbij niet enkel 
sleutelbegrippen, maar ook hefbomen in de opvoeding. 
 

Algemene doelen 

Cloud computing. 
Met kennis van zaken en bewuste afwegingen hedendaagse technologie inschakelen in brede zin. 
 
Beheersingsniveaus in de ICT-planning. 
Concrete toepassing van cloud computing in het zichtbaar maken van competentiegroepen, 
hoofdcompetenties en doelen. 
 
Evaluatie van (en met) ICT. 
Operationaliseerbare doelen uit de ICT-planning afstemmen via een zorgvuldige keuze van concrete 
werkvormen en activiteiten. 

Operationaliseerbare doelen 

Kennen en inzien: 
  

● inzicht verwerven in processen van ICT-planning op school (zaterdag 17/9/2016) 
 
Kunnen en doen: 
  

● Cloudomgeving(en) verkennen en grondig leren gebruiken om daarin o.a. de ICT-planning 
een centrale plaats te geven. (zaterdag 17/9/2016) 

● (Collegiaal) een fictieve ICT-planning als aanbod in de schoolloopbaan van leerlingen 
uitwerken, analyseren en bijsturen.(zaterdag 24/9/2016) 

● Concrete activiteiten en werkvormen gebruiken/voorstellen om de fictieve ICT-planning 
gestalte te geven. (zaterdag 24/9/2016) 

● Professionele bereidheid tot verruimen van de eigen ICT-competenties.(zaterdag 17/9/2016 
en 24/9/2016) 

Inhoud 

● kennismaken met een digitale knapzak 
● alle knapzakken samen een zakboek 
● niveaus:  

○ 5 competentiegroepen (of 8 eindtermen) 
○ 22 hoofdcompetenties (of 12 generieke doelen) 
○ zelfgekozen concrete (niet-beperkende) doelen 
○ activiteiten georganiseerd in andere leergebieden 

● analyse 
● (zelf)evaluatie 

Werkvormen 

● interactieve samenwerkingsvormen (via gedeelde documenten) 
● overleg en reflectie (vraag en antwoord, beslissingsmodel) 
● praktijkoefeningen (formulieren, modellen) 

  
 



1. Een digitaal zakboek (van gewaarborgd aanbod over knapzak naar een digitaal zakboek) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Het digitaal zakboek is opgebouwd rond  5 competentiegroepen. In deze competentiegroepen 
zijn diverse hoofdcompetenties  te onderscheiden. 

 
- De competentiegroepen stemmen overeen met de ICT-eindtermen: 

 
● COMMUNICEREN 
● CREATIEF VORMGEVEN EN PRESENTEREN 
● OEFENEN EN LEREN 
● TECHNISCH-INSTRUMENTEEL VAARDIG EN VEILIG GEBRUIK 
● ZOEKEN, VERWERKEN EN BEWAREN 

 

- Per competentiegroep kunnen diverse (overlappende) hoofdcompetenties beschreven 
worden.  Bijvoorbeeld: 
 

communiceren 
1. ik begrijp en ervaar een communicatieproces 
2. ik gebruik, ervaar en beleef audio - en videocontent 
3. ik kan mailen 
4. ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze 
5. ik zet een presentatie in als bron, middel of doel 
6. ik hanteer mediamiddelen om content te verwerken 
7. ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld 
8. ik kan bestanden en mediacontent correct en verantwoord gebruiken 
 
creatief vormgeven en presenteren 
1. ik gebruik, ervaar en beleef audio- en videocontent 
2. ik kan mediacontent ontwerpen en (creatief) verzorgen 
3. ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze 
4. ik zet een presentatie in als bron, middel of doel 
5. ik hanteer mediamiddelen om content te verwerken 
6. ik hanteer mediamiddelen om te leren 
 
oefenen en leren 
1. ik gebruik een stappenplan 
2. ik gebruik, ervaar en beleef audio-  en videocontent 
3. ik kan mediacontent ontwerpen en (creatief) verzorgen 



4. ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze 
5. ik gebruik een digitaal medium als ondersteuning bij mijn leren 
6. ik gebruik een digitaal platform 
7. ik kan een digitale mindmap ontwerpen 
8. ik gebruik een spel als strategie, als middel, als ontspanning 
9. ik hanteer mediamiddelen om content te verwerken 
10. ik hanteer mediamiddelen om te leren 
11. ik beoordeel mediaboodschappen en mediums kritisch naar vorm, inhoud en gebruik 
 
technisch instrumenteel vaardig en veilig gebruik 
1. ik gebruik, ervaar en beleef audio - en videocontent 
2. ik kan me aanmelden op een digitaal platform 
3. ik kan mediacontent ontwerpen en (creatief) verzorgen 
4. ik kan digitale bestanden aanmaken 
5. ik ontwikkel mijn digitale geletterdheid 
6. ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze 
7. ik gebruik een spel als strategie, als middel, als ontspanning 
8. ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld 
9. ik beoordeel mediaboodschappen en mediums kritisch naar vorm, inhoud en gebruik 
10. ik kan bestanden en mediacontent correct en verantwoord gebruiken 
11. ik kan digitale documenten aanmaken, bewerken, wijzigen, delen, bewaren 
 
zoeken, verwerken en bewaren 
1. ik gebruik, ervaar en beleef audio-  en videocontent 
2. ik kan digitale bronnen gebruiken om opdrachten op te lossen 
3. ik verwerf digitale informatie  
4. ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze 
5. ik hanteer mediamiddelen om te leren 
 

Vragen voor jezelf: 
 
1. Aan welke competentiegroepen/eindtermen werk(t) ik/de school (niet)? 
2. Aan welke van de hoofdcompetenties werk(t) ik/de school (niet)? 
3. Aan welke concrete doelen werk(t) ik/de school (niet)? 
 

 

Onthoud: 

 

- Hoofdcompetenties zijn overkoepelend ten aanzien van de concrete doelen en verduidelijken het intermediaire 

niveau van de generieke doelen die in ZILL gebruikt worden (zie uitlegkaders in kopie van gedeelde ‘digitale knapzak’) 

 

- Hoofdcompetenties zijn niet limitatief en kunnen per school aangepast worden. Generieke doelen vanzelfsprekend 

niet. 

 

- Concrete operationaliseerbare doelen worden geformuleerd op basis van een activiteit (met tools). 

 

- Dergelijke doelen zijn doelgroepgebonden en dienen gekaderd te worden onder een hoofdcompetentie (oranje kleur 

in de knapzak) en een competentiegroep (rode kleur in de knapzak). Zonder dit kun je geen samenhang ontdekken en 

geen analyses maken, evalueren noch bijsturen. 



 
 

- De 5 competentiegroepen (rood) en de hoofdcompetenties (oranje) komen respectievelijk overeen met de 
ICT-eindtermen en de generieke doelen van het ontwikkelveld 'mediakundige ontwikkeling' in het nieuwe 
leerplanconcept. 

- De zinnen op de witte achtergrond zijn de concrete doelen die in een (zelf)evaluatie-instrument kunnen 
verschijnen. 

 
 
!!! Voor eigen gebruik: → maak vooraf een kopie van de gedeelde documenten 
 
 
(Ter info: een formulier / quiz / test maken in Google Drive → zie bijvoorbeeld 
http://ict-vijver.blogspot.be/2016/06/quiz-maken-met-google-forms_28.html) 
 
 
  

http://ict-vijver.blogspot.be/2016/06/quiz-maken-met-google-forms_28.html


2. Een mogelijk beeld van analyses (na het samenbrengen van de digitale knapzakken) 
 

 
 

 



 
 
3. Overzicht en samenhang van doelen/competenties (concreet voorbeeld van een digitaal 
zakboek van een bestaande school - beeld van de huidige stand van zaken, dus bron voor de 
noodzakelijke gesprekken over bijsturing en in functie van evaluatie) 

 

communiceren 

ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld 

L4 

- ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld 

L6 

- ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld 

- ik weet dat je op het internet mensen kan ontmoeten die het niet altijd goed met je voor 

hebben 

ik begrijp en ervaar een communicatieproces 

K3 

- ik kan skypen met andere klassen 

L2 

- ik ervaar skypen als een doelmatige manier van communiceren via het internet 

- ik gebruik een digitale toepassing om te communiceren 

L3 

- ik communiceer correct en beleefd in een tekst, per mail, op een forum, ... 

- wij leren online samenwerken en delen 

L6 

- ik communiceer correct en beleefd in een tekst, per mail, op een forum,... 

- ik communiceer met anderen via de computer 

- ik hanteer mediamiddelen om over een onderwerp te communiceren 

- Ik kan online samenwerken en delen 

- wij leren online samenwerken en delen 

ik gebruik, ervaar en beleef audio- en videocontent 

K1 

- ik herken mezelf en anderen op de schoolwebsite 

- ik kan benoemen wat ik zie 

- ik kan een verhaal op PC volgen (fundels) 

- ik kan prenten/foto’s benoemen (aangepast aan thema) 

K2 

- ik herken mezelf en anderen op de schoolwebsite 



- ik luister naar het verhaal van een prentenboek en ik kan daarbij de opdrachten juist uitvoeren 

(fundels) 

K3 

- ik kies zelf een digitaal verhaal uit een reeks (bijv. Fundels) 

L1 

- ik kijk en luister naar een digitaal verhaal 

- ik vertel bij foto’s en filmpjes 

L2 

- ik luister naar een digitaal verhaal 

- ik vertel bij foto’s 

L4 

- ik durf aan anderen te vertellen wat ik niet leuk vind 

ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze 

L2 

- ik gebruik een microfoon, ik spreek via skype,.. 

Ik kan bestanden en mediacontent correct en verantwoord gebruiken 

L6 

- ik kan een vragenlijst invullen 

ik kan mailen 

L4 

- ik communiceer correct en beleefd per mail 

- ik kan een mail (+ eventuele bijlage) versturen naar iemand van onze school 

- ik kan een mail openen, lezen en beantwoorden 

- ik kan via de klaswebsite communiceren in één richting 

- ik kwets niemand via digitale communicatie 

- ik leer online samenwerken en delen 

L5 

- ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld 

- ik communiceer correct en beleefd in een tekst, per mail, op een forum,... 

- ik communiceer met anderen via de computer 

- ik hanteer mediamiddelen om over een onderwerp te communiceren 

- ik kan een mail versturen naar iemand van een andere school 

- ik kan kritisch omgaan met het internet ik weet dat niet alles wat ik lees op internet waar is 

- ik kan naar instanties mailen bv de gemeente 

- Ik kan online samenwerken en delen 



- ik oefen de geziene leerstof (wiskunde, taal, wero, godsdienst, … ) via een onlineplatform 

(www.ict-platform.be, bingel, …) 

- ik weet dat je op het internet mensen kan ontmoeten die het niet altijd goed met je voor 

hebben 

- wij leren online samenwerken en delen 

L6 

- ik deel mijn mapje met een nieuw e-mailadres zodat ik mijn portfolio na de lagere school kan 

behouden 

- ik kan een mail (met bijlage) maken en versturen 

- ik kan een mail openen, lezen en beantwoorden 

creatief vormgeven en presenteren 

ik gebruik, ervaar en beleef audio- en videocontent 

K1 

- ik beluister en beweeg op muziek 

K2 

- ik bekijk digitale prentenboeken en onlineverhalen 

- Ik bekijk en beluister clipjes bij liedjes 

- ik bekijk filmpjes op de computer en vertel er iets bij 

- ik bekijk foto’s en filmpjes op de computer en vertel wat er te zien is 

- ik bekijk online verhalen 

- ik beluister muziek 

- ik beluister muziek en bekijk (online)verhalen 

- ik luister naar muziek of verhaaltjes 

L2 

- ik bekijk filmpjes, foto’s bij een thema en vertel erbij 

- ik beluister (Franse) liedjes en verhaaltjes 

- ik beluister liedjes en bekijk clips 

- ik ga in gesprek met anderen en geef mijn mening over een filmpje, foto, boek of muziekstuk 

- ik kan zelf een liedje opzoeken en beluisteren 

- ik werk als een kunstenaar 

L3 

- ik kan zelf educatieve filmpjes vinden en bekijken 

- ik kan zelf een digitale foto maken 

- ik kan zelfstandig een zelfgekozen liedje opzoeken en bekijken op youtube 

L4 

- ik bekijk een werkstuk, een kunstwerk, een realisatie,... 



- ik kan muziek afspelen en beluisteren 

- ik kan zelfstandig filmpjes bekijken op een digitaal apparaat 

- ik ontdek de wereld van de kunst en kunstenaars 

L5 

- ik bekijk en verwerf info uit videofragmenten en filmpjes 

- ik ervaar leerinhouden concreet aan de hand van een presentaties, geluidsfragmenten, 

afbeeldingen, filmpjes, 

- ik kan beamer, laptop, boxen zelfstandig aansluiten en gebruiken 

- ik kan een foto bewerken 

- ik kan een tekstverwerkend programma correct openen, gebruiken en afsluiten 

- ik kan informatie op het internet opzoeken en gebruiken 

- ik kan werken met een digitaal fototoestel 

- ik kies een liedje of filmpje via youtube, speel het af en beluister of bekijk 

- ik maak een klank- of geluidsdecor 

L6 

- ik bekijk beelden en informatie over een onderwerp 

- ik beluister en bekijk een muziekfragment en geef mijn mening 

- ik kan (vlot) werken met een presentatieprogramma (tekst, beeld, geluid, … invoegen; de 

volgorde en snelheid bepalen, enz) 

- ik kan muziek downloaden van het internet 

- ik maak een geluidsdecor bij een verhaal 

ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze 

K2 

- ik kan tekeningen inkleuren, vervolledigen, versieren 

K3 

- ik kan met behulp van de juf een filmpje maken en dit samen op de pc overbrengen om nadien 

zelfstandig te kunnen bekijken 

- ik plan a.d.h.v. een filmpje een expressiemoment 

L1 

- ik kan Google tekening gebruiken 

L2 

- ik kan een foto bewerken 

L4 

- ik kan creatief vormgeven met digitale middelen 

L6 

- ik experimenteer met soorten mediamiddelen 



- ik kan eenvoudig programmeren m.b.v. een programma zoals bomberbot 

ik hanteer mediamiddelen om content te verwerken 

L2 

- ik bekijk online een tekening, een schilderij, een foto, een filmpje, een stripverhaal,... 

- ik schrijf een eenvoudig verhaal met een tekstverwerker 

L5 

- ik kan een schrijfopdracht uitvoeren via Google drive 

ik hanteer mediamiddelen om te leren 

L4 

- ik kan een dans/beweging leren via digitale media 

ik kan digitale bestanden aanmaken 

L4 

- ik kan een tekst typen en creatief aanpassen 

ik kan digitale bronnen gebruiken om opdrachten op te lossen 

L4 

- ik kan informatie presenteren 

ik kan mediacontent ontwerpen en (creatief) verzorgen 

K1 

- ik kan kleurprenten inkleuren 

- ik word kunstenaar (samen met de juf of meester) 

K2 

- ik kleur online 

- ik maak online puzzels 

- ik zoek via het aanraakscherm verschillende kleuren om een plaat te vullen 

K3 

- ik kan gebruik maken van powerpoint mits begeleiding van de leerkracht 

L1 

- ik maak een digitale tekening 

L2 

- ik kan een foto nemen of filmpje maken van een gebeurtenis in de klas 

- ik maak een plattegrond van de klas 

- ik maak opdrachten bij een (verkeers)thema 

L3 

- ik verfraai een tekst met gezochte beelden 

- ik werk volgens een plan 



L4 

- ik kan binnen een tekstverwerkend programma de “lay-out” verzorgen 

- ik kan digitaal een document maken, bewerken, verfraaien (voorblad, receptenboekje, 

moppenboekje, geboortekaartje, …) 

- ik kan een digitale foto maken (en creatief bewerken) 

- ik kan filmpjes maken met een digitaal fototoestel / tablet 

- ik kan over een onderwerp een verslag maken en vormgeven 

- ik werk volgens een plan 

L5 

- ik ontwerp via een digitale toepassing 

- ik presenteer aan de hand van een eigen ontwerp 

L6 

- ik experimenteer met de lay-out van een tekst en bespreek het effect daarvan 

- ik kan digitaal een document maken en bewerken 

- ik kan een affiche maken 

- Ik kan een stopmotionfilmpje maken m.b.v. een app (bijv. Stoppola) 

- ik ontwerp zelf materialen om mijn ideeën vorm te geven 

ik zet een presentatie in als bron, middel of doel 

L3 

- ik kan zelf een presentatie openen en bekijken 

L4 

- ik kan een presentatie maken en gebruiken bij een spreekbeurt 

- ik kan een voorstelling geven met Google presentatie 

- ik kan voorstellen met Google presentatie (foto en tekst) 

- ik kies passende foto’s voor een presentatie 

L5 

- ik kan Google presentatie gebruiken (foto, tekst en animaties) 

- ik kies passende foto’s voor een presentatie en kan ze toevoegen aan een document 

- ik stel mijn spreekbeurt voor met behulp van een presentatieprogramma 

L6 

- ik kan een passend presentatieprogramma gebruiken 

- ik kan een presentatie makan (met bijv. foto, tekst, animaties en tabellen) 

oefenen en leren 

ik beoordeel mediaboodschappen en mediums kritisch naar vorm, inhoud en gebruik 

K3 



- ik reflecteer op de voorbije activiteiten via een babbelbox en kan deze nadien zelfstandig 

bekijken op de schoolsite 

ik gebruik een digitaal medium als ondersteuning bij mijn leren 

L2 

- ik kan gepast betalen, teruggeven en munten en biljetten herkennen 

L4 

- ik oefen de geziene leerstof (wiskunde, taal, wero, godsdienst, … ) via een onlineplatform 

(www.ict-platform.be, bingel, …) 

L6 

- ik kan aangebrachte leerstof zelfstandig verwerken op digitale media 

ik gebruik een digitaal platform 

K1 

- ik kan via het ict-platform een spelletje kiezen en aanklikken (met hulp van de juf) 

L1 

- ik oefen en leer via een onlineplatform 

L2 

- ik oefen leerstof via een onlineplatform 

L4 

- ik kan individueel (of in groep) leerstof oefenen via een digitaal platform 

L6 

- ik kan Franse woordenschat beluisteren op een onlineplatform en de leerstof inoefenen (bijv. 

bingel) 

- ik oefen een andere taal via een onlineplatform 

ik gebruik een spel als strategie, als middel, als ontspanning 

K1 

- ik kan een opdracht die mij gegeven wordt in een spel op de computer juist uitvoeren 

K2 

- ik kan een opdracht die mij gegeven wordt in een spel op de computer juist uitvoeren 

L2 

- ik oefen gekende leerstof door middel van educatieve spelletjes 

- ik speel periodiek een digitaal educatief of een denkspel 

L3 

- ik ontwikkel spelenderwijs ruimtelijk inzicht via educatieve spelletjes 

- ik vind programma's en leerzame spelletjes gemakkelijk terug 

L4 

- ik kan een educatief spel kiezen uit een online aanbod 



- ik speel zelfstandig een educatief spel op een digitaal apparaat 

L5 

- ik leer bij over een onderwerp aan de hand van een educatief spel 

- ik oefen op een speelse manier de geziene leerstof een onlineplatform 

L6 

- ik kan een educatief spel kiezen uit een online aanbod 

- ik leer oplossingsgericht denken door middel van educatieve spelen via digitaal medium 

ik gebruik een stappenplan 

L3 

- ik kan met behulp van een stappenplan zelfstandig op een digitaal leerplatform werken 

- ik kan onder begeleiding en met behulp van een stappenplan een voor mij onbekende website 

verkennen en gebruiken 

L4 

- ik gebruik een stappenplan om een website te verkennen, om opdrachten uit te voeren, om te 

creëren, ... 

ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze 

L2 

- ik leer woorden correct schrijven met behulp van digitale middelen 

L6 

- ik kan digitaal bomen determineren 

ik hanteer mediamiddelen om content te verwerken 

K3 

- ik kan zelfstandig werken met een leerverhaal 

L3 

- ik kan zelfstandig een leerverhaal doorlopen 

L6 

- ik leer via een leerverhaal 

ik hanteer mediamiddelen om te leren 

K1 

- ik oefen technieken als aanraken en verslepen 

K3 

- ik herken welke figuren samen horen en ik kan reeksen vormen 

L1 

- ik oefen letters en woorden via digitale media 

- ik oefen plus- en minoefeningen tot 20 via digitale media 



- ik ontdek nieuwe dingen over een onderwerp via digitale media (bijv. over het ziekenhuis, de 

seizoenen, de boerderij) 

L2 

- ik kan een 100-veld in Google spreadsheet invullen 

- ik leer en ontdek via een educatieve website 

- ik leer via digitale oefeningen over de klok, tijdstip en tijdsduur 

- ik maak oefeningen op het honderdveld 

- ik oefen ‘lezen’ via digitale middelen 

- ik oefen aangeboden woordpakketten 

- ik oefen bewerkingen tot 100 

- ik oefen maal- en deeltafels 

- ik oefen spellingsmoeilijkheden via een digitale toepassing 

- ik ontdek en tel via blokkenbouwsels het aantal blokken 

L3 

- ik maak online oefeningen die aansluiten bij een thema van wero 

- ik oefen leerstof via digitale media 

- ik oefen woordpakketten via digitale media 

- ik ontdek de eigen omgeving en een andere afgesproken landstreek via Google streetview en 

Google earth 

L4 

- ik kan een leerverhaal zelfstandig oplossen (eventueel samen met een klasgenoot) 

- ik leer via een leerverhaal 

- ik oefen Nederlands (onderwerp, persoonsvorm, woordpakketten, werkwoorden, … ) via 

digitale media 

- ik oefen wiskunde (kloklezen, betalen en teruggeven, bouwsels, … ) via digitale media 

- via onlineoefeningen leer ik over de wereld (o.a. Google street view, ...) 

- via onlineoefeningen leer ik probleemoplossend denken (o.a. bloxorz, ...) 

L5 

- ik kan een document aanmaken in Google drive 

- ik kan een map aanmaken, benoemen, terugvinden en openen 

- ik oefen en leer via i-borden 

- ik oefen online leerstof in 

L6 

- ik kan werkwoorden oefenen via digitale media 

ik kan digitale bronnen gebruiken om opdrachten op te lossen 

L4 



- ik kan een webpad/leerverhaal oplossen 

L6 

- ik kan een webpad oplossen 

ik kan een digitale mindmap ontwerpen 

L5 

- ik kan zelfstandig een mindmap maken over een gegeven onderwerp 

L6 

- ik kan een schema of web opstellen met een mindmapprogramma (bijv. mindmup) 

ik ontwikkel mijn digitale geletterdheid 

L6 

- ik herken logo’s van software of sites en kan de naam en functie zeggen 

technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik 

ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld 

L3 

- ik kan op een veilige manier op het internet werken 

L4 

- ik kan mediamiddelen op een verantwoorde en veilige manier gebruiken 

L6 

- ik kan me correct aanmelden met mijn eigen Google account en besef de veiligheid van het 

afmelden 

- ik kan verantwoord omgaan met wachtwoorden ik kies een veilig wachtwoord en hou het voor 

mezelf 

ik beoordeel mediaboodschappen en mediums kritisch naar vorm, inhoud en gebruik 

L4 

- ik ontwikkel een kritische houding t.o.v. mediaboodschappen 

L6 

- ik bekijk mijn portfolio kritisch 

- ik ga kritisch om met reclame 

- ik kan kritisch omgaan met het internet ik weet dat niet alles wat ik lees op internet waar is 

ik gebruik, ervaar en beleef audio- en videocontent 

L4 

- ik kan een filmpje uit de leerkrachtenmap bekijken 

L6 

- ik gebruik geschikte beeld- geluid- tekst- en tekenprogramma’s 

ik hanteer en bedien een digitaal medium op correcte wijze 

K1 



- ik draag zorg voor de computer 

- ik gebruik een tekenprogramma 

K3 

- ik kan foto’s bewerken met hulp van de leerkracht 

- ik kan zelf een fototoestel hanteren 

L1 

- ik kan mijn computer correct opstarten en afsluiten 

L2 

- ik ga zorgzaam om met ict-materiaal 

- ik kan de computer starten en afsluiten 

- ik kan de letter-, pijltjes-, cijfer-, spatie-, back-, entertoets(en) juist gebruiken 

- ik kan een fototoestel zelfstandig gebruiken 

- ik kan een programma juist afsluiten 

- ik kan een snelkoppeling of document openen van op het bureaublad 

- ik kan een tekstverwerkend programma correct openen, gebruiken en afsluiten 

- ik kan filmpjes starten en afsluiten 

- ik kan programma’s openen en afsluiten 

L3 

- ik kan een computer op een correcte manier opstarten en afsluiten 

- ik kan zorg dragen voor mediamiddelen die ik gebruik 

L4 

- ik denk na over de meerwaarde van het gebruik van ict bij het vormgeven van mijn ideeën 

- ik ga zorgzaam om met mediamiddelen 

- ik gebruik een fototoestel zelfstandig 

- ik gebruik spontaan mediamiddelen om iets op te zoeken 

- ik kan een filmpje gebruiken waardoor je iets beter begrijpt 

- ik kan een leerlingenwijzer gebruiken voor een opdracht 

- ik kan informatie op het internet opzoeken en gebruiken 

L6 

- ik kan beamer, laptop, boxen zelfstandig aansluiten en gebruiken 

- ik kan een foto bewerken 

- ik kan een tekstverwerkend programma correct openen, gebruiken en afsluiten 

- ik kan Google formulier gebruiken 

- ik kan informatie op het internet opzoeken en gebruiken 

- ik kan werken met een digitaal fototoestel 



Ik kan bestanden en mediacontent correct en verantwoord gebruiken 

L4 

- ik kan een document aanmaken in Google drive 

- ik kan een map aanmaken, benoemen, terugvinden en openen 

ik kan digitale bestanden aanmaken 

L1 

- ik kan woordjes typen in Google document 

L2 

- ik kan correct een tekst zonder hoofdletters overtypen 

L3 

- ik kan een tekst typen en opmaken in Google docs 

- ik kan een tekstje typen in Google document 

L4 

- ik kan een tekst typen en creatief aanpassen 

L5 

- ik kan een werkstuk (artikel, spreekbeurt, spelreglement, stelwerkje) typen in Google 

documents 

- ik kan een werkstuk of spreekbeurt typen met een passende lay-out in Google drive 

L6 

- ik kan typen in een tekstverwerkingsprogramma 

- ik kan typen via een toetsenbord 

ik kan digitale documenten aanmaken, bewerken, wijzigen, delen, bewaren 

L2 

- ik sla documenten uit een tekstverwerkend programma in de juiste map op 

L3 

- ik kan bij het delen toevoegen waarom ik wil delen 

- ik kan een document delen met een andere leerling 

- ik kan mijn document een naam geven 

- ik kan mijn mapje delen met de leerkracht 

- ik weet wat delen inhoudt 

L4 

- ik kan een foto of document uploaden naar mijn mapje 

- ik kan een kopie nemen van een document van de leerkrachten dat in mijn eigen mapje 

plaatsen 

- ik kan volgens afspraak een eigen document of mapje delen 

L5 



- ik bewaar een document met de juiste naam in een map op de harde schijf 

- ik deel een Google document uit mijn mapje met de leerkracht en/of een klasgenoot 

- ik draag zorg voor materialen (muis, toetsenbord, hoofdtelefoon) 

- ik kan de computer/het beeldscherm - de laptop - de tablet aan- en uitzetten volgens de 

school-/klasafspraken 

- ik kan de naam van een document wijzigen 

- ik kan een werkstuk in Google documents vormgeven 

- ik kan mijn document(en) een naam geven 

- ik kan zelfstandig inloggen en uitloggen 

- ik oefen in klaviervaardigheid 

- ik werk samen met een klasgenoot aan een gedeeld Google document 

L6 

- ik heb inzicht in de mappenstructuur 

- ik kan een afbeelding in een tekstverwerkend programma invoegen 

- ik kan een document delen met iemand 

- ik kan een snelkoppeling naar filmpjes in een document plaatsen 

ik kan mailen 

L6 

- ik besef de gevaren van spam, kettingmails, reclamebanners, cookies 

ik kan me aanmelden op een digitaal platform 

L1 

- ik kan me inloggen met behulp van een oudere leerling 

L2 

- ik kan me inloggen 

L3 

- ik kan op een correcte manier omgaan met logingegevens en paswoorden op een openbare 

computer 

L4 

- ik kan me inloggen 

- ik weet dat ik ook thuis kan verder werken 

L6 

- ik kan zelfstandig inloggen en uitloggen 

ik kan mediacontent ontwerpen en (creatief) verzorgen 

L6 

- ik maak kennis met extra mogelijkheden van de drive 

ik ontwikkel mijn digitale geletterdheid 



K1 

- ik kan klikken met de muis 

- ik kan mijn muis gericht bewegen over of op pijltjes, tekeningen 

- ik kan slepen met de muis 

- ik weet hoe ik moet omgaan met een computer (aanzetten, muis gebruiken, van de knopjes en 

het scherm blijven…) 

K2 

- ik weet hoe en draag zorg voor het mediamateriaal (boeken, laptop, hoofdtelefoon, cd, ...) 

K3 

- ik herken al enkele letters van het toetsenbord uit bv. mijn naam, mama, papa 

- ik kan tekenen via een digitaal medium 

- ik kan zelfstandig de muis hanteren 

- ik kan zelfstandig werken met de pijlen op het toetsenbord 

- ik kan zelfstandig werken met een touchscreen 

- ik zoek de juiste letters op het toetsenbord 

L1 

- ik herken en typ letters en woorden via een digitale toepassing 

- ik kan met de muis gericht klikken, vegen, slepen, 

L2 

- ik kan de linkermuistoets gebruiken 

- ik kan een computer op een correcte manier aan- en uitzetten 

- ik kan vlot handelen met de muis (klikken, dubbelklikken, slepen, scrollen) 

- ik kan zelf een tekstje schrijven met behulp van een computerprogramma 

- ik verbeter mijn klaviervaardigheid 

L3 

- ik kan zelfstandig een afgesproken website openen en verkennen 

L4 

- ik kan de computer/het beeldscherm - de laptop - de tablet aan- en uitzetten volgens de 

school-/klasafspraken 

- ik oefen in klaviervaardigheid 

L6 

- ik draag zorg voor materialen (muis, toetsenbord, hoofdtelefoon) 

ik verwerf digitale informatie 

K1 

- ik speel een spelletje 

L4 



- ik gebruik een spel als strategie, als middel, als ontspanning 

L6 

- ik gebruik een spel als strategie, als middel, als ontspanning 

- ik leer programmeren 

zoeken, verwerken en bewaren 

ik gebruik, ervaar en beleef audio- en videocontent 

L2 

- ik kan de dansinstructies op het scherm meevolgen en de danspasjes zelfstandig uitvoeren 

L4 

- ik zoek heel gericht (woorden, synoniemen, video, geluid, spreekbeurtmateriaal,...) 

L6 

- ik zoek tekst, afbeeldingen, geluiden, filmpjes via een zoekmachine 

ik hanteer mediamiddelen om te leren 

L4 

- ik kan items uit de actualiteit en het weer raadplegen op het internet 

L6 

- ik kan de actualiteit volgen , een radio-uitzending beluisteren via de computer 

ik kan digitale bronnen gebruiken om opdrachten op te lossen 

K2 

- ik luister en voer de opdrachten uit die van mij verwacht worden (radio-cd, hoofdtelefoon) 

K3 

- ik kan zelfstandig werken met de opdrachten horende bij digitale verhalen 

- ik kies zelf een opdracht 

L1 

- ik verken een thema via een kiespad 

L4 

- ik herken informatie die niet voor mij bedoeld is 

L5 

- ik kan via een webpad gerichte inhoudsvragen over een thema oplossen 

- ik maak gebruik van online routeplanners van het openbaar vervoer 

- ik verzamel via diverse bronnen informatie over een land 

L6 

- ik gebruik een stappenplan om een ICT-les tot een goed einde te brengen (bv. leerwijzers) 

- ik haal uit online beeldmateriaal de nodige informatie 

- ik verzamel informatie i.v.m. beroepen via de computer 



- ik voer een opdracht uit via een webpad 

- ik volg zelfstandig een webpad 

ik verwerf digitale informatie 

K2 

- ik weet dat de juf extra informatie kan opzoeken via Google en YouTube 

K3 

- ik kan informatie verzamelen over een bepaald thema (prenten, fotomateriaal) via Google met 

behulp van de juf 

L2 

- ik bezoek zelfstandig de schoolwebsite 

- ik zoek afbeeldingen op het internet 

L3 

- ik kan via een zoekmachine opzoeken 

- ik zoek een passende afbeelding bij een tekst via een zoekmachine 

L4 

- ik gebruik verschillende zoekmachines om informatie/afbeeldingen op te zoeken 

- ik kan zelfstandig opzoeken a.d.h.v. zorgvuldig gekozen trefwoorden 

L5 

- ik kan gericht filmpjes zoeken en bekijken 

- ik kan online informatie opzoeken via een zoekmachine 

- ik kan zelfstandig opzoeken via een zoekmachine 

- ik zoek afbeeldingen via een zoekmachine 

- ik zoek antwoorden op vragen aan de hand van een opgegeven website 

- ik zoek bij mijn spreekbeurt een passend filmpje 

L6 

- ik kan de correcte schrijwijze van woorden online opzoeken 

- ik verzamel online ideeën 

- ik zoek online informatie 

 
 
  



 
 
 
 





 


