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SPROKKELS – SPROKKELS – SPROKKELS – SPROKKELS – SPROKKELS
Zelf creatief met ICT
Graag stellen we je een aantal websites voor waar je – creatief met ict – leuke, zinvolle dingen kan
maken voor klasgebruik. Het ene is al een beetje moeilijker dan het andere. Een beetje uitdaging mag
wel… dat maakt het juist zo boeiend.
Moeilijkheidsgraden: * = beginner,

** = iets gevorderd,

*** = gevorderd,

**** = expert

*** / gevorderd

www.umapper.com
Met UMapper kan je zelf kaarten klaarzetten, plaatsen aanduiden, informatie toevoegen,
foto's toevoegen of zelfs een online quiz maken i.v.m. topografie. Je kan je kaarten bewaren
en krijgt een url om ze te bereiken. (Je kan de kaarten ook embedden indien je een eigen
website hebt…).
Wil je een quiz wil maken, kies dan voor 'GeoDart Game' bij het maken van een nieuwe
kaart. Een voorbeeld vind je HIER. (hoofdsteden van onze provincies).

* / beginner
www.wordle.net/create
... maak als leerkracht een Wordle voor het tonen / activeren van woordenschat, onderwerpen van
gesprek, om vertalingen te oefenen, om…
Een klein voorbeeldje:
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*** / gevorderd
www.voki.com
de leerlingen ontvangen een "videoboodschap" als aanvang van een thema/les/opdracht.
Extra motiverend? Nieuwsgierig?..

Kies een personage, passend bij het thema (customize your character) , geef de gesproken
boodschap in (Give it a voice), kies een achtergrond (Backgrounds) en de player.

Zelf leermateriaal maken en printen / Online oefenen
De websites die we hier vermelden zijn slechts een kleine greep uit het grote aanbod.

* / beginner
http://www.klokrekenen.nl/
Met behulp van deze website heb je al na enkele klikken een werkblad (of reeks bladen) klaar met
alle mogelijke klokjes. Nog even “Printen” klikken en het oefenen kan beginnen…
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* / beginner
http://www.kloklessen.nl/
Het “handige” van deze website is dat de leerlingen direct (online = internetverbinding nodig)
kunnen oefenen en de opdrachten door de website verbeterd worden, dus geen extra verbeterwerk
voor de leerkracht. Ook hier is het mogelijk om oefenblaadjes samen te stellen en te printen.
Plaats deze site bij je favorieten of maak een snelkoppeling op het bureaublad of klik op de link op eschool (oefensite van “de boomgaard” in Maaseik, vol van kant-en-klare oefeningen voor je klas…)

De leerkracht kan achteraf de resultaten bekijken (en eventueel - zoals hierboven - via een
printscreen bewaren, indien nuttig).

* / beginner
http://www.hoofdrekenen.toplink.be/
Online hoofdrekenen oefenen
niveau 1e , 2e en 3e leerjaar
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* / beginner
“Robbies speelland” is een onderdeel van de website van AMBRASOFT , een bedrijf dat software
maakt voor het onderwijs. Als promotiemateriaal voor hun software kan je deze pagina’s vrij
gebruiken, zonder beperkingen. Klik maar eens rond en ontdek wat de leerlingen zoal kunnen doen…

* / beginner
http://www.metend-rekenen.toplink.be/
Deze site laat de leerling toe een groeiende graad van automatisering in het metend rekenen op te
bouwen. Dit afhankelijk van zijn/haar niveau. De website genereert automatisch steeds nieuwe
oefeningen.
Om het invullen van de oefeningen makkelijker te maken, kan je de ENTER-Toets gebruiken om naar
de volgende oefening te gaan.

Digitaliseren
van
oudere
werkblaadjes: je hebt het ooit op
pc gemaakt, maar het bestand is
zoek…
scannen
met
het
kopieerapparaat als pdf om te
bewaren…

TIP-hoekje
Print je blaadjes op het
kopieerapparaat?
Denk
eens wat vaker aan
“dubbelzijdig afdrukken”
of
nog
beter:
2 blaadjes op één A4’tje…

Je laat vanaf een website een filmpje zien m.b.v.
een beamer. Wanneer je klikt op “Volledig
Scherm” verschijnt er alleen maar een zwarte
vierhoek: klik met de rechtermuisknop en kies voor
“Instellingen”. Vink aan: “hardwareversnelling
inschakelen”.

www.klascement.net
www.klaswerk.be
www.deboomgaard.org/e-school/index-kids.htm
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