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Handleiding	  bij	  het	  het	  DigiTakenbord	  voor	  eerste	  graad	  en	  kleuters.	  

Het	  digitakenbord	  is	  gebasseerd	  op	  het	  metromodel.	  Het	  metromodel	  is	  een	  model	  waarmee	  kinderen	  zelfstandig	  
aan	  de	  slag	  kunnen.	  Doel	  is	  om	  alle	  domeinen	  en	  zones	  uit	  het	  leerplan	  mediaopvoeding	  aan	  	  bod	  te	  kunnen	  laten	  
komen.	  Je	  kan	  het	  volledig	  naar	  eigen	  wens	  invullen.	  Je	  kan	  de	  opdrachten	  heel	  strikt	  houden,	  met	  een	  echt	  
stappenplan.	  Je	  kan	  de	  opdracht	  ook	  heel	  ruim	  maken	  om	  zo	  de	  creativiteit	  en	  ondernemingszin	  van	  de	  leerlingen	  te	  
bevorderen.	  We	  bekijken	  dit	  even	  heel	  snel.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
à	  De	  ervaring	  leert	  ons	  ondertussen	  dat	  het	  metromodel	  voor	  de	  eerste	  graad	  en	  zeker	  voor	  kleuters	  te	  druk	  en	  
onoverzichtelijk	  is.	  Daarom	  ontwikkelden	  we	  een	  ander	  model	  dat	  veel	  makkelijker	  en	  overzichtelijker	  is	  voor	  de	  
jongere	  kinderen:	  het	  DIGITAKENBORD.	  

Niet	  alle	  kruispunten	  moeten	  
ingevuld	  worden.Verwijder	  de	  
“activiteitenvakjes”	  die	  je	  niet	  
invult	  door	  ze	  aan	  te	  klikken	  
en	  op	  delete	  te	  klikken.	  

Hetzelfde	  kan	  ook	  met	  de	  
tussentitelvakjs	  als	  je	  er	  geen	  
5	  hebt.	  

Titel	  van	  het	  thema	  

Tussentitels	  van	  
subthema’s	  

De	  ICT-‐zones	  met	  ruimte	  
voor	  doelstellingen	  uit	  het	  
leerplan	  mediaopvoeding.	  

Het	  belangrijkste	  deel	  van	  het	  metromodel.	  De	  vakjes	  waar	  
“activiteit”	  in	  staat	  zijn	  de	  vakjes	  waar	  de	  kinderen	  mee	  aan	  de	  
slag	  gaan.	  

De	  bedoeling	  is	  dat	  de	  activiteit	  past	  bij	  één	  van	  de	  tussentitels	  
van	  het	  thema,	  en	  ook	  bij	  een	  ICT-‐zone.	  De	  activiteiten	  staan	  dus	  
altijd	  bij	  een	  kruispunt.	  

Deze	  vakjes	  kunnen.	  

a. Een	  korte	  opdracht	  bevatten.	  
b. Een	  link	  naar	  een	  dia	  met	  een	  langere	  opdracht	  bevatten	  
c. Een	  link	  naar	  een	  website	  bevatten.	  

	  

Doelgroep	  
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a.	  Vooraf:	  waar	  houden	  we	  rekening	  mee?	  

-‐   Het	  is	  ook	  bij	  het	  digitakenbord	  belangrijk	  om	  rekening	  te	  houden	  met	  het	  leerplan	  media.	  Daarom	  is	  het	  
belangrijk	  om	  rekening	  te	  houden	  met	  	  
A.   De	  3	  pijlers	  van	  het	  leerplan	  media:	  

à	  mediageletterdheid	  
à	  mediawijsheid	  
à	  technische	  en	  instrumentele	  mediacompetentie	  

B.   De	  ICT-‐zones	  uit	  bovenstaand	  metromodel.	  
à	  oefenen	  
à	  zelfstandig	  leren	  
à	  creatief	  vormgeven	  
à	  zoeken,	  verwerken	  
à	  voorstellen	  
à	  communiceren	  
	  

-‐   Net	  zoals	  bij	  het	  metromodel	  moeten	  natuurlijk	  niet	  alle	  pijlers	  en	  zones	  altijd	  allemaal	  aan	  bod	  komen	  maar	  
bewaak	  dat	  je	  niet	  iedere	  keer	  alleen	  maar	  gaat	  oefenen.	  

b.	  Voorbereiding	  

Dit	  is	  misschien	  het	  moeilijkste	  en	  meest	  tijdrovende	  werk.	  Je	  gaat	  op	  zoek	  naar	  oefeningen,	  spelletjes,	  filmpjes,	  
liedjes,…	  op	  het	  internet.	  Je	  kan	  heel	  veel	  vinden	  op	  www.ict-‐platform.be	  maar	  ook	  via	  Google	  kan	  je	  heel	  wat	  
zinvolle	  zaken	  vinden	  met	  de	  juiste	  zoekterm.	  

	  

De	  bedoeling	  is	  dat	  je	  een	  lijst	  aanlegt	  van	  internetlinks	  van	  zaken	  die	  je	  graag	  in	  jouw	  digitakenbord	  wil	  integreren.	  
Je	  doet	  dit	  door	  de	  links	  uit	  de	  adresbalk	  te	  kopiëren	  en	  deze	  te	  bewaren	  (in	  een	  Word-‐document,	  in	  een	  e-‐mail	  naar	  
jezelf	  (en	  je	  collega),…)	  

	  

Kopieer	  pas	  de	  link	  als	  je	  effectief	  op	  de	  pagina	  bent	  waar	  je	  wil	  dat	  de	  kinderen	  ook	  op	  uitkomen.	  Als	  je	  bv.	  enkel	  
www.schooltv.nl	  kopieert	  ben	  je	  nog	  niet	  op	  het	  juiste	  filmpje.	  Bij	  bovenstaande	  link	  is	  dat	  wel	  het	  geval.	  

c.	  Aan	  de	  slag.	  

We	  maken	  het	  digitakenbord	  net	  zoals	  het	  metromodel	  in	  het	  programma	  Powerpoint.	  

Via	  de	  ICT-‐coördinator	  of	  op	  de	  afgesproken	  plaats	  (Onedrive,	  google	  drive,	  netwerkschijf,…)	  kan	  je	  
alvast	  een	  blanco	  digitakenbord	  verkrijgen.	  Dit	  zal	  zich	  automatisch	  openen	  in	  het	  juiste	  programma.	  

De	  bedoeling	  is	  dat	  we	  dit	  lege	  digitakenbord	  gaan	  opvullen	  met	  vakjes,	  figuurtjes,	  prentjes	  en	  eventueel	  tekst.	  Op	  
die	  manier	  willen	  we	  een,	  voor	  de	  kinderen	  duidelijk	  en	  hanteerbaar,	  overzicht	  maken	  van	  aanklikbare	  activiteiten	  
die	  hen	  meteen	  naar	  de	  juiste	  locatie	  brengen.	  	  

Je	  kan	  ook	  op	  het	  digitakenbord	  symbooltjes	  voorzien	  die	  niet	  aanklikbaar	  zijn.	  Bij	  het	  overlopen	  leg	  je	  dan	  aan	  de	  
kinderen	  uit	  welke	  opdracht	  bij	  dit	  symbooltje	  hoort.	  (bv.	  Potlood	  =	  de	  kleurplaat	  op	  de	  kast)	  
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Om	  bovenstaande	  “elementen”	  in	  te	  voegen	  in	  het	  digitakenbord	  is	  de	  werkbalk	  “Invoegen”	  in	  Powerpoint	  onze	  
belangrijkste	  partner.	  We	  zetten	  even	  de	  voor	  ons	  belangrijkste	  zaken	  op	  een	  rijtje:	  

	  

	  Afbeeldingen:	  hiermee	  kan	  je	  een	  afbeelding	  (foto,	  prentje,…)	  van	  op	  je	  computer	  invoegen.	  Het	  kan	  ook	  
makkelijk	  rechtstreeks	  vanuit	  Google	  (meer	  info	  straks	  in	  stap	  C1)	  

Vormen:	  hiermee	  kan	  je	  allerlei	  vormen	  invoegen.	  (vierkanten,	  rechthoeken,	  pijlen,…)	  Als	  je	  dubbelklikt	  op	  
een	  vorm	  kan	  je	  deze	  in	  de	  balk	  bovenaan	  ook	  van	  kleur,	  dikte,…	  veranderen.	  	  

Tekstvak:	  een	  tekstvak	  is	  een	  kader	  waar	  je	  een	  tekst	  in	  kan	  schrijven,	  maar	  ook	  vormen,	  afbeeldingen,…	  in	  
kan	  plaatsen.	  Als	  je	  dubbelklikt	  op	  het	  tekstvak	  kan	  je	  het	  in	  de	  balk	  bovenaan	  ook	  een	  kader,	  kleur,…	  
geven.	  

C1.	  Niet	  aanklikbare	  elementen.	  

We	  beginnen	  met	  het	  makkelijkste.	  Een	  afbeelding,	  vorm,	  tekstvak,…	  waar	  een	  opdracht	  aan	  gekoppeld	  is	  die	  je	  
vooraf	  aan	  de	  kinderen	  uitlegt.	  De	  kinderen	  kunnen	  er	  dus	  niet	  op	  klikken	  maar	  weten	  wel	  welke	  opdracht	  ze	  bij	  dat	  
element	  moeten	  uitvoeren.	  In	  onderstaand	  voorbeeld	  doen	  we	  het	  met	  een	  afbeelding	  die	  we	  op	  google	  zoeken.	  

1.   	  Zoek	  de	  afbeelding	  via	  Google	  afbeeldingen	  (vb.	  Kleurpotlood)	  
2.   Klik	  rechts	  op	  de	  afbeelding	  die	  je	  wil	  en	  kies	  	  “afbeelding	  kopiëren”	  
3.   Ga	  naar	  het	  takenbord	  en	  zorg	  dat	  er	  niks	  geselecteerd	  is	  (dit	  kan	  je	  door	  buiten	  het	  bord	  eens	  te	  klikken)	  
4.   Druk	  op	  CTRL	  en	  dan	  op	  V.	  
5.   Jouw	  afbeelding	  staat	  in	  het	  takenbord.	  Je	  kan	  ze	  nu	  kleiner	  maken	  en	  naar	  de	  juiste	  plaats	  slepen.	  
6.   De	  opdracht	  kan	  er	  dan	  zo	  uitzien:	  	  

	  

	  

C2.	  Aanklikbare	  elementen	  met	  een	  link	  naar	  een	  website	  

Het	  digitakenbord	  zal	  voornamelijk	  bestaan	  uit	  aanklikbare	  elementen	  die	  de	  kinderen	  naar	  websites	  brengen.	  (deze	  
heb	  je	  verzameld	  in	  stap	  b)	  

1.   Voeg	  eerst	  het	  element	  in	  waar	  de	  leerlingen	  straks	  op	  zullen	  moeten	  klikken	  (een	  tekstvak,	  afbeelding,	  vorm,	  
of	  afbeelding	  uit	  google	  (zie	  hiervoor	  stap	  C1)	  	  

2.   Klik	  rechts	  op	  het	  element	  waar	  de	  website	  aan	  gelinkt	  moet	  worden.	  
3.   Klik	  op	  Hyperlink,	  selecteer	  bestaand	  bestand	  of	  webpagina	  en	  typ	  of	  plak	  bij	  “Adres”	  het	  webadres	  van	  de	  

website	  waar	  de	  kinderen	  na	  aanklikken	  van	  het	  element	  naartoe	  moeten	  gebracht	  worden.	  

	  

Als	  de	  kinderen	  op	  het	  takenbord	  op	  het	  element	  klikken	  zal	  er	  een	  internetvenster	  openen.	  Als	  ze	  klaar	  zijn	  met	  de	  
opdracht	  en	  ze	  klikken	  rechts	  bovenaan	  op	  het	  kruisje	  in	  dit	  internetvenster	  moeten	  ze	  terug	  op	  het	  takenbord	  
terecht	  komen.	  Hiervoor	  moeten	  we	  nog	  een	  aantal	  zaken	  instellen.	  Dit	  doen	  we	  bij	  stap	  d.	  Daar	  gaan	  we	  ook	  
controleren	  of	  alles	  werkt.	  Wil	  je	  dit	  dan	  tussendoor	  al	  eens	  doen	  dan	  kan	  dat	  ook.	  (Hoe?	  à	  Stap	  D1)	  
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d.	  Jouw	  digitakenbord	  klaar	  maken	  voor	  gebruik.	  

1.   Controleer	  eerst	  of	  alle	  aanklikbare	  elementen	  werken.	  Dit	  doe	  je	  door	  naar	  diavoorstelling	  
te	  gaan	  door	  op	  dit	  symbooltje	  rechts	  onderaan	  te	  klikken.	  Heb	  je	  alles	  gecontroleerd	  dan	  
kan	  je	  terug	  gaan	  naar	  jouw	  	  bewerkbare	  versie	  van	  het	  digitakenbord	  door	  op	  ESC	  te	  klikken.	  

2.   Klik	  nu	  op	  Diavoorstelling	  à	  diavoorstelling	  instellen.	  
3.   Vink	  bij	  afspeelopties	  “herhalen	  tot	  op	  ESC	  wordt	  gedrukt”	  aan	  en	  bij	  dia’s	  weergeven	  selecteer	  je	  “van”	  en	  

geef	  je	  1	  t/m	  1	  in.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  leerlingen	  altijd	  vanuit	  de	  hoofdpagina	  van	  het	  metromodel	  moeten	  
werken.	  

	  

e.	  Jouw	  digitakenbord	  opslaan	  en	  beschikbaar	  maken	  voor	  de	  leerlingen.	  

We	  gaan	  het	  digitakenbord	  2	  keer	  opslaan.	  1	  keer	  als	  presentatie	  (.pptx	  of	  .ppt	  achteraan)	  en	  1	  keer	  als	  voorstelling	  
(.ppsx	  of	  .pps	  achteraan)	  Het	  verschil	  is	  dat	  je	  in	  de	  presentatie	  dingen	  kan	  veranderen,	  en	  in	  de	  voorstelling	  niet.	  De	  
voorstelling	  is	  dus	  wat	  de	  kinderen	  gaan	  gebruiken.	  Als	  je	  iets	  wijzigt	  in	  de	  presentatie	  moet	  je	  altijd	  ook	  opnieuw	  
opslaan	  als	  voorstelling.	  

1.   Klik	  op	  “bestand”	  en	  dan	  op	  “opslaan	  als”	  
2.   Zoek	  links	  de	  map/submap	  waarin	  je	  de	  bestanden	  wil	  opslaan.	  (vb.	  In	  mijn	  documenten,	  USB-‐stick,…)	  
3.   Geef	  het	  bestand	  een	  logische	  naam.	  (vb.	  Digitakenbord	  Kerst)	  
4.   Kies	  de	  juiste	  bestandsindeling.	  

	  
5.   Klik	  op	  Opslaan.	  
6.   Herhaal	  stap	  1	  t.e.m.	  5	  en	  kies	  bij	  stap	  4	  voor:	  

	  

Geef	  het	  voorstellingsbestand	  dan	  aan	  de	  ICT-‐coördinator.	  Hij	  kan	  het	  voor	  jou	  klaarzetten.	  
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Voorbeeld	  van	  een	  afgewerkt	  digitakenbord:	  

	  

	  


