
Gedeeld door ICT-co’s , verzameld door  

Integratieniveau 3 - deel B 

 Veilig, verantwoord en 
doelmatig communiceren 



Beste ICT-coördinator, 
 
 
Deze praktijkbundel is het resultaat van de uitwisseling van ‘sterke A4-tjes’ op de 
netwerkbijeenkomsten ICO 2014 - 2015 #2 georganiseerd door OVSG. De praktijkvoorbeelden 
zijn gewoon achter elkaar gezet. Ze zijn niet geordend volgens één of ander criterium, er is 
geen selectie in het aanbod gemaakt en ze hebben geen kwaliteitslabel meegekregen*. 
Iedereen die een A4-tje heeft doorgemaild zal het terugvinden in deze bundel. Naast een 
beknopte omschrijving bevat elk idee ook de contactgegevens van de bedenker. Op die manier 
is het eenvoudig om die te contacteren als je meer wil weten over zijn/haar praktijkvoorbeeld. 
Hopelijk kan deze bundel jou en je collega’s inspireren om ICT op een kwaliteitsvolle manier te 
integreren in de dagdagelijkse klaspraktijk 
 
 
In deze bundel is ingezoomd op de leerlijnen: 

 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilig en verantwoorde manier te 
communiceren. (ET 8) 

 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een doelmatige manier te communiceren. (ET 8) 

------------------------------------------------------- 
 
 
*Bekijk de praktijkvoorbeelden door onderstaande                               als je er eentje wil gaan 
 gebruiken in je eigen klaspraktijk. 
 
 
 

Het integreren van ICT in dit praktijkvoorbeeld 
 

 

 
 
 

------------------------------------------------------- 
Patrick Herbiest 
Pedagogisch medewerker ICT 
patrick.herbiest@ovsg.be 

… vertrekt 
vanuit 

leerplan- 
en/of 

lesdoelen.  

… zorgt 
voor actief 
ICT-gebruik 

door de 
kinderen. 

… biedt een 
meerwaarde 
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activiteit. 
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EDMODO online: www.edmodo.com  

 

Wat is Edmodo? 
 
Edmodo is een online community, speciaal ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs. Er 
komt dan ook geen reclame of andere onwenselijke communicatie voorbij en je werkt in 
een veilige omgeving. Je zou kunnen stellen dat het een kruising is tussen Facebook en 
de elektronische leeromgeving. Het enige grote verschil zit ‘m in het feit dat Edmodo 
echt gericht is op besloten groepen. En die groepen maak je als leerkracht gemakkelijk 
zelf aan. Ook komen u en uw leerlingen niet in contact met elkaars privéaccounts: 
Edmodo werkt uitsluitend met educatieve accounts. 
Je kan berichtjes sturen aan je klasgenoten, reageren op berichtjes van anderen, foto’s 
en filmpjes uploaden en een leuk profiel maken. 
 
Maar het is ook een elektronische leeromgeving. 

 Je meester of juf kan je ook berichtjes sturen 

 Je kan een opdracht of een quiz krijgen die je moet maken 

 Je meester of juf kan een filmpje op Edmodo zetten die jij moet bekijken 

 Je kan in je eigen rugzak je boekbespreking, PowerPoint, werkstuk en nog veel 
 

 
Ik heb Edmodo nog niet actief gebruikt met een klas maar plan dit wel voor volgend 
schooljaar. 
Handleidingen en tips zijn op het internet te vinden via Google. 
Mocht je die toch niet vinden mag je me steeds een e-mail sturen, dan help ik je graag 
verder met de nodige informatie.  

 
 

 
 

 

 

Guy De Kock, Scholengemeenschap Grens, guy.dekock@maatjesmail.be  
 

 

http://www.edmodo.com/
http://www.scholengemeenschapgrens.be/
mailto:guy.dekock@maatjesmail.be
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Live-nieuwsuitzending (via Skype) 

 

De wekelijkse actua-opdracht kan ook ‘live’ gebracht worden: tijdens de week bereiden 
de leerlingen hun actua voor en maken er een nieuwsuitzending van. Op vrijdag stellen 
ze hun nieuws voor aan de rest van de klas: de twee leerlingen nemen plaats voor de 
laptop (in een andere klas) en bellen met Skype naar onze klascomputer. Zo kunnen we 
het nieuws op ons digitaal bord live volgen en kunnen we achteraf ook vragen stellen 
aan de ‘journalisten’. 
(Met Skype kan je natuurlijk ook naar de leerlingen van de andere klassen bellen en/of 
je nieuwsbericht tonen.)  

 

Thijs Plovie 
Leerkracht derde graad 
‘tJonkerschooltje - Jonkershove 
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Moederdag! 
We sturen een gratis e-card naar mama. De leerlingen kiezen een leuke kaart, typen er 
een korte tekst bij, adresseren de e-card (e-mail van ouders staat vooraan in de 
klasagenda),bekijken hun werkje even zelf en versturen dan het bericht. 

 

Stappenplan. 

*opstarten  
 

*zoekmachine  aanklikken 
 
*link  nl.hallmark.be/e-cards  
 
*samen aan het werk: 
 

1. E-card kiezen: 
 

 
 

2. Tekst toevoegen. 
 

 
Schrijf je bericht:……………………………… 

 
3. Adresseren. 

  

4. Bekijken en versturen. 
 

 

Nele Coppenolle 
’t Jonkerschooltje 1ste leerjaar 
Nele.coppenolle@telenet.be 
051/505223 

 

mailto:Nele.coppenolle@telenet.be
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Naar aanleiding van Moederdag sturen we een e-card naar alle mama’s. 
 
In de eerste graad werkte ik rond deze opdracht tijdens hoekenwerk. Om de beurt 
kwamen de leerlingen bij de juf om dit samen te doen ( juf typt voor de leerlingen). 

 

1. Informeer vooraf naar een e-mailadres waarop de ouders te bereiken zijn.  
2. Surf naar http://nl.hallmark.be/e-cards. Daar kiezen we het thema Moederdag. 
3. De leerlingen mogen een e-card uit het aanbod kiezen. Daarna vullen we een 

persoonlijk tekstje in voor de mama. Als laatste vullen we het e-mail adres in. Voor 
we het kaartje versturen, bekijken we het zelf nog eens. Dat vinden de leerlingen 
super! Daarna versturen we het kaartje.  
 
 
 Het leuke aan deze opdracht was dat er heel veel ouders een e-card  

terugstuurden naar de juf. Dit bekeken we dan samen in de klas. Plezier 
verzekerd!  

 

 

Elise Depoorter, ’t Jonkerschooltje/ De achthoek, elise-depoorter@hotmail.com 
 

 

http://nl.hallmark.be/e-cards
mailto:elise-depoorter@hotmail.com
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Onderwerp: E-card verzenden naar een zieke klasgenoot, hun ouders, de juf,  
klasgenootjes, bij speciale gebeurtenissen,… 
Klas: 2de graad (en ook 3de graad) 

 

Iedereen krijgt graag eens een kaart. Via het internet is het nu ook mogelijk om een e-card te 

versturen. Dit is meestal gratis en biedt ook nieuwe mogelijkheden, zoals animatie en klank.         

E-cards kunnen verstuurd worden met kerst en nieuwjaar, bij een verjaardag, naar iemand die 

ziek is in de klas, enz.  

E-cards versturen gebeurt met toepassingen die je via het internet gebruikt. Je hoeft dus geen 

software te installeren op de computer.Via volgende website kan je een e-card versturen (er zijn 

er nog veel meer):                                                                                                    

http://nl.hallmark.be/ecards.aspx 

http://metliefs.nl/vcards/index.htm 

http://www.webtijgertje.nl/  

http://www.kaartenhuis.nl/ 

http://www.kaartjesweb.nl/ 

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT                                                                                                                      

Zoals steeds is het belangrijk dat je zelf als leerkracht een e-card hebt verstuurd. Dit kan je 

eventueel aan jezelf doen, zodat je zelf ziet hoe de e-card er uiteindelijk komt uit te zien.  

LES                                                                                                                                                                              

Voor leerlingen van de tweede graad zou ik zelf een internetadres opgegeven van een dienst die 

e-cards verzorgt. Daarna toon je stap voor stap voor hoe je de e-card opstelt.                                    

Bij leerlingen van de derde graad kan je hen zelf laten zoeken via een zoekmachine om 

zelfstandig een e-card op te stellen.                                                                                                                     

PAS OP ! Sommige e-cards zijn niet gratis. Let hier voor op.  

 
 

 

 

’t  Gemeentelijk Jonkerschooltje, Lindsy Vanlerberghe, Houthulst 

 

http://nl.hallmark.be/ecards.aspx
http://metliefs.nl/vcards/index.htm
http://www.webtijgertje.nl/
http://www.kaartenhuis.nl/
http://www.kaartjesweb.nl/
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Doelgroep: 4de leerjaar (kan ook voor 5 en 6) 
Vak: Taal 
Activiteit: Uitnodiging sturen 
Leerlingen stellen zelf een mail op waarin ze de ontvangen uitnodigen om met hen iets te 
doen. 

 

Nodig: laptop/pc per leerling; e-mailadres leerkracht; e-mailadres leerling 
(1 klasadres aangemaakt voor leerlingen die geen adres (bij)hebben. 
 
De leerlingen bereiden op een papiertje hun afspraak voor. Een opdrachtblad geeft de 

nodige info voor het 
mailprogramma (Hotmail), het 
adres van de ontvanger en een 
eventueel adres voor de zender. 
 
De tekst moet nette Nederlandse 
taal, zonder spellingsfouten en 
een juist gebruik van hoofdletters 
en leestekens.  
 
De mails die de leerkracht 
ontvangen heeft, worden 
afgedrukt om toe te voegen aan 
hun werkboek. 
  

 

 

Gie Geenen 
ICT-Coördinator 
GBS Balen: GBS De Bosmier – GBS De Bijenkorf – GBS De Twinkeling – GBS De Puzzel 

SGV 

ictgbsb@gmail.com 

mailto:ictgbsb@gmail.com
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Doelgroep: 3de leerjaar (kan ook voor 1-2-4-5-6) 
Vak: Taal: Nederlands + kennismaking Engels 
Activiteit: vragen-halfuurtje met ex-klasgenootje 
Leerlingen noteren enkele vragen die ze willen stellen aan hun ex-klasgenootje 

 

Nodig:  

 Skype account 

 digitaal bord of pc met beamer 

 micro 

 indien boxen laptop niet voldoen: extra boxen 

 webcam (externe indien niet ingebouwd) 

 vooraf contact met de leerkracht van de Engelse school en uitnodiging via Skype 
 

op de afgesproken dag/tijd de Engelse school via Skype bellen en een videogesprek 
starten. De leerlingen stellen één voor één hun vraag. Ze komen daarvoor (één voor één) 
naar het bord/laptop/pc en stelt zijn/haar vraag via de micro. Hun ex-klasgenootje vertaalt 
dan de gestelde vraag naar het Engels en antwoordt aan onze leerlingen in het 
Nederlands. Indien één van de Engelse leerlingen of de leerkracht een vraag wil stellen, 
of extra info wil toevoegen aan het antwoord, gaat hun ex-klasgenootje eerst de 
vraag/antwoord vertalen zodat onze leerlingen hierop kunnen antwoorden/reageren. 
De gestelde vragen hebben te maken met haar nieuwe leven in Engeland, de Engelse 
school en de verschillen tussen leven in Balen en leven in Londen. 
 
Iets soortgelijks deden de leerlingen van het 4de leerjaar, maar zij stelden hun vragen aan 
hun leerkracht-stagiair die de rest van haar stage doorbracht in Suriname. 
 

 

Gie Geenen 
ICT-Coördinator 
GBS Balen: GBS De Bosmier – GBS De Bijenkorf – GBS De Twinkeling – GBS De Puzzel 

SGV 

ictgbsb@gmail.com 

mailto:ictgbsb@gmail.com
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Doelgroep: 6de leerjaar (kan ook voor 4-5) 
Vak: kan voor elk vak 
Activiteit: gebruik Google Drive 
Leerlingen halen nodige info/taak van de Drive en zetten het resultaat er terug op 

 

Nodig:  

 1 of een aantal Google accounts voor de leerlingen (minimum 1 adres; op vraag 
van de leerkracht worden er ook meerdere gemaakt; de klas wordt dan in groepen 
verdeeld en elke groep krijgt een e-mailadres dat ze het ganse jaar door gebruiken) 

 pc of laptop of tablet afhankelijk van de eigenlijk opdracht 
 
 

De leerkracht heeft voor een bepaalde opdracht info op de drive van de leerlingen 
geplaatst. Deze info kan èèn van volgende zaken zijn: 

 foto’s 

 filmpje 

 geluidsbestanden 

 document met de opdracht 

 document met extra info 

 document waarin de resultaten moeten genoteerd worden 
 

De leerlingen downloaden de nodige documenten, voeren hun opdracht uit en 
verzamelen de nodige info op de gevraagde wijze.  
De resultaten gaan ze dan uploaden naar hun drive, of mailen naar het adres van de 
leerkracht, afhankelijk van de opdracht. 
 
De leerlingen leerden eerst de upload aan de hand van een stappenplan; de download 
werd later enkel uitgelegd en getoond via het bord. 
 
De leerlingen van het 4de leerjaar werken meestal enkel met de download (de juf moet 
dan de opdracht maar op een paar drives plaatsen in plaats van op elke computer). Hun 
antwoord wordt door de juf verzameld of ze sturen het naar de juf via mail (afhankelijk 
van de opdracht). 
 
Vanaf volgend jaar gaan we in de meeste scholen werken met Google Education zodat 
we elke leerling (vanaf het 4de leerjaar) hun eigen mailadres kunnen geven. Zij zullen dat 
dan behouden tot het einde van het 6de leerjaar. 

 

Gie Geenen 
ICT-Coördinator 
GBS Balen: GBS De Bosmier – GBS De Bijenkorf – GBS De Twinkeling – GBS De Puzzel 

SGV 

ictgbsb@gmail.com 

mailto:ictgbsb@gmail.com
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Doelgroep:5de - 6de leerjaar  
Vak: taal 
Activiteit: verslag van de dag 
Leerlingen bezorgen het nieuws vanuit het buitenland  voor de thuisblijvers in België  

 

Nodig:  

 laptop 

 micro 

 YouTube account 

 internetverbinding 

 fototoestel 

 blog 
 

Alle deelnemers aan de buitenlandse zeeklassen worden in groepen verdeeld; elke groep 
krijgt een begeleider toegewezen. Elke groep maakt 1x het journaal van de dag. De 
leerlingen bespreken wie over wat zal spreken (ontbijt –slapen –bezoek aan…enz). Ze 
stellen hun tekstjes samen en gaan die dan samen met de begeleider inspreken. Van elke 
buitenlandse reporter werd een foto gemaakt die getoond wordt terwijl hij/zij het nieuws 
brengt eventueel afgewisseld met sfeerfoto’s (wordt ook bepaald door de leerlingen). De 
begeleider kondigt het nieuws en de verschillende reporters aan. Alle stukjes geluid en 
bijbehorende foto’s worden samengevoegd met Movie Maker (niet alle leerlingen helpen 
hiermee). Het filmpje wordt dan gedeeld via YouTube. De link naar het YouTube filmpje 
wordt daarna in de blog geplaatst zodat de ouders en de leerlingen in België van dag tot 
dag kunnen volgen wat er allemaal gebeurt in het buitenland. 
 
http://bosmierspanje.blogspot.be/ 
 

 

Gie Geenen  
ICT-Coördinator 
GBS Balen: GBS De Bosmier – GBS De Bijenkorf – GBS De Twinkeling – GBS De Puzzel 

SGV 

ictgbsb@gmail.com 

http://bosmierspanje.blogspot.be/
mailto:ictgbsb@gmail.com
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Klas : L3-6 
Vak : muzische –beeldend + taal 
Onderwerp : e-card ter gelegenheid van … (moeder- en of vaderdag, kerstmis, pasen ..) 

 

1. Leerlingen kiezen een gelegenheidse-card via één van volgende sites : 
http://jijislief.nl 
http://pretboeket.nl 
http://www.super-ecards.nl/moederdag/ 
http://www.super-ecards.nl/vaderdag/ 
http://iwishyouto.com/ 
….. 
 
Bij bepaalde sites is een  emailadres van de verzender niet  nodig, zodat een e-card sturen 
ook reeds makkelijk kan vanaf 1ste leerjaar 
 

     
2. Gelegenheidstekst schrijven  voor de geadresseerde 

 

3. Emailadres + naam in vullen van zender en ontvangen 

 

4. versturen 

 

Fournier Mia  
Ict-CO GBS Kortrijk+ SG Klavertje4 
Kooigemplaats 8510 Kooigem 
fourniermia@telenet.be 
http://ictjufmia.be 

 

 

  

http://jijislief.nl/
http://pretboeket.nl/
http://www.super-ecards.nl/moederdag/
http://www.super-ecards.nl/vaderdag/
http://iwishyouto.com/
file:///C:/Users/Mia/Documents/Dropbox/2014-15/Kooigem/fourniermia@telenet.be
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Klas : 5 
Vak : WERO- integratie ict 
Onderwerp : mailopdracht  

 

Leerlingen krijgen een wero-opdracht, die ze als spreekbeurt moeten voorbereiden. 
Foto’s en de spreekbeurt worden doorgemaild naar de leerkracht : 

1. Leerlingen gebruiken hiervoor een eigen emailadres of dat van hun ouders 
2. Leerlingen kunnen een bijlage toevoegen, zijnde de spreekbeurt of foto’s 

 
 
 
 

 

Fournier Mia  
Ict-CO GBS Kortrijk 
Kooigemplaats 8510 Kooigem 
fourniermia@telenet.be 
 

mailto:fourniermia@telenet.be
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Maak zelf een chatbox aan en discussieer via je eigen chatbox. (bijv. www.webhelpje.nl ) 

 

Via webhelpje kan je een gratis chatbox aanmaken. Daarbij kunnen tot 10 chatters tegelijk 
aanmelden en mee praten in de chatroom. 
Je krijgt je eigen weblink. Plaats die op het bureaublad, in de klasmap op de server of 
mail die door naar de leerlingen. 
Maak op voorhand afspraken van wat kan en wat niet. Je kan ze eventueel ook per 2 
laten chatten. 
Leg op voorhand het onderwerp vast. Aan jou om te beslissen in hoeverre spelling 
(hoofdletters en punten) gewenst zijn. 
 
Wil je geen reclame en een onbeperkt aantal deelnemers. Dan kan je overwegen om een 
upgrade aan te vragen. Tegen betaling kan je dan één maand lang genieten van enkele 
extra voordelen. (Zelf nog niet geprobeerd…) 
 

 
 
 

 

 

Davy Cloet, De Wingerd / De Zon, Ingelmunster, scholengemeenschap G8, 
davycloet@gmail.com  

 

  

http://www.webhelpje.nl/
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Mailen naar de Sint – 6e leerjaar   

 

De leerlingen van het 6e leerjaar krijgen in de week voor Sinterklaas een contractwerk en 
1 van de opdrachten is: mailen naar ‘de Sint’.  
In deze mail beschrijven ze hoe ze zijn geheim te weten kwamen en hoe ze zich daar bij 
voelden.  
 
‘De Sint’ beantwoordt ook elke mail en sommige kinderen mailen 
nogmaals terug.  
 
De kinderen mailen vanop hun eigen mailadres (als ze dit al hebben) 
of dat van hun ouders. Kinderen die hier geen gebruik van kunnen 
maken, mogen een mailadres gebruiken van de klas.  
 
De leerkracht maakt een speciaal mailadres, bv: sint@demeerpaal.be 
(of op een ander gratis mailprogramma) 
 
Op voorhand of nadien wordt het taalgebruik in mails besproken. Ook het opstellen van 
de mail (onderwerp gebruiken, hoofdletters, emoticons, …) wordt geëvalueerd en 
besproken. Het is een kans om op dat moment te werken aan mediawijsheid rond e-mail.  
 
Sommige jaren gebruiken de leerkrachten deze opdracht ook als schrijf / steloefening en 
komt deze op punten voor het rapport. Dit wordt dan ook aan de kinderen vooraf 
meegedeeld.  
 
 

 

 

Dorien Dockx – demeerpaal-ict@telenet.be 
De Meerpaal – Meer (Hoogstraten) 

 

mailto:sint@demeerpaal.be
mailto:demeerpaal-ict@telenet.be
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Doelgroep: 2de en 3de graad 
Vak: Media / Wero 
Activiteit: E-project 
Bron: http://ictzwevegemjufine.weebly.com/ 

 

 
 
Alle leerlingen van de 2de  en 3de graad van onze scholengemeenschap werken 
gedurende een bepaalde periode aan een uitwisselingsproject via e-mail, het E-project. 
 
Met dit project leggen we de nadruk op de ICT-eindterm “COMMUNICEREN”: De 
leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige 
manier te communiceren. 
 
Het E-project bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. 
 
In het theoretisch gedeelte leert het 3de leerjaar over het verschil tussen hard- en 
software, gevaren van het internet, ongewenste e-mail, hoe een e-mailadres eruit ziet, 
afspraken over een correcte e-mail opstellen (nettiquette) en het toetsenbord. 

Men leert kritisch nadenken over veilig internet in het 4de leerjaar, over gevaren van het 
internet, zoeken op het internet, juiste informatie op het internet herkennen en een 
correcte e-mail opstellen (nettiquette). 

In het 5de leerjaar staat nettiquette, nadenken over internetgebruik, cyberpesten, veilig 
chatten, goede wachtwoorden en online privacy centraal. 

Communicatie (geschiedenis, voor- en nadelen), sociale media, goede wachtwoorden, 
‘De sinistere site’ van Suske en Wiske en een kortfilm over cyberpesten komt aan bod in 
het 6de leerjaar. 
 
In het praktisch gedeelte krijgen de leerlingen opdrachten waarbij ook andere ICT-
eindtermen aan bod komen (creëren, zoeken en voorstellen). De leerlingen maken 
eigen digitale foto’s, zoeken afbeeldingen en informatie op het internet, maken gebruik 
van programma’s zoals TuxPaint, WORD, Pixlr (online), eMindMaps en Powerpoint. 

Het resultaat van deze opdrachten wordt met klassen van andere scholen gedeeld. Het 
delen van informatie gebeurt via e-mail (Gmail). 

 

Ine Vanhoe 
ICT-coördinator Gemeentelijk Onderwijs Zwevegem  
Vestiging Knokke, Park, Kouter, Te Winckele, St-Denijs, Heestert en BuO de Klim-op 
ict@gszwevegem.be 

 

http://ictzwevegemjufine.weebly.com/
mailto:ict@gszwevegem.be
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Informatie doorgeven via GMAIL en google documenten (als bijlage) 

 

De leerlingen moeten zelf een planning maken van hun uitstap in Google documenten  

 
OPZOEKEN:  
Waar, datum, hoe verplaatsen, waar vertrek, tijd vertrek, tijd aankomst, wat meenemen 
 
 
 
Dit versturen als bijlage in Gmail. 

 
 
EXTRA: 
Na afloop een verslag maken van de uitstap en opnieuw mailen via Gmail. 
 
 

 

 

Jan Remans GBS Tongeren, janremansICT@gmail.com  

 

mailto:janremansICT@gmail.com
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Thema: www.draco.web  
- De lln schrijven en ontvangen e-mails naar en van Mr. Dragon.  
- De lln maken met de klasleerkracht een website aan waar ze de reacties van Mr. 

Dragon uitwerken en noteren 

 

De lln maken eerst een vragen lijst in word. Samen met de leerkracht worden deze vragen 
besproken. Klassikaal worden er nog andere vragen gevonden. Deze worden door de 
leerlingen naar Mr. Dragon gestuurd. Dit is een account dat de leerkracht gebruikt. De 
leerlingen kunnen de antwoorden openen en lezen. De lln beantwoorden de e-mails van 
Mr Dragon. De antwoorden worden dan samen met de klasleerkracht op de blog/website 
geschreven.  
 

 
 

De leerlingen leren dan om zelfstanding naar de website te surfen. Op de website 
kunnen de leerlingen de tekst aanpassen. [Differentiatie] De sterkere leerlingen kunnen 

eventueel opdrachtjes maken voor de anderen. De leerkracht post ook verschillende 
artikelen op de website zodat de leerlingen steeds interactie hebben. 

 

Heyvaert Kevin, ICT-Co Scholengemeenschap Anderlecht.  
Kevin.heyvaert@gmail.com 
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Edmodo is een online leeromgeving waarin leerlingen berichten en bestanden kunnen 
plaatsen, al dan niet binnen de klas- of schoolgroep of daarbuiten. Daarnaast gebruiken 
we Edmodo gedurende een afgebakende periode ook om huistaken en opdrachten te 
laten indienen.  

 

Leerlingen vinden het bijna allemaal geweldig dat ze als ‘huiswerk’ op Edmodo mogen. 
Ze plaatsen er een foto of een bericht op waarop klasgenootjes dan kunnen reageren. 

 
Leerlingen gebruiken Edmodo soms ook om aan klasgenootjes  te vragen welk huiswerk 

er is opgegeven, of waar ze een bepaalde oefening of les kunnen vinden. 

 
 
  

 

Luc Hooyberghs, SG De Toverkijker ( Arendonk, Retie, Dessel ) 
ict@basisschoolvoorheide.be 
0476 / 97 28 52 

 

mailto:ict@basisschoolvoorheide.be
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Communiceren met een klas uit een ander Europees land via Skype. 

 

https://education.skype.com/mysteryskype 
 
Via bovenstaande link kom je bij MysterySkype. 
Op dit forum zocht en vond ik contact met een leerkracht uit Slovenië. 
De opdracht ging als volgt : 
1)We maakten via Skype contact met de Sloveense klas (Skype + webcam) 
2) Aan de hand van (om de beurt) vragen stellen moesten de leerlingen er zien achter te 
komen uit welk land de klas kwam waarmee ze communiceerden. 
3) Op de bank hadden de leerlingen hun atlassen open liggen. 
4) Nadien gingen we via Google Streetview zoeken naar de school en de omgeving van 
die klas. 
 
Evaluatie : voertaal was Engels  (hulp v/d lkr. Is dus wel nodig, al kunnen lln. van het 
zesde lj. al wel redelijk hun plan trekken). 
Lln. waren enthousiast en blij wanneer ze het land gevonden hadden.  
 

 
 

 

Hans Caymax 
Leerkracht zesde leerjaar De Verrekijker Weelde 
Hans.caymax@de-verrekijker.be 

 

https://education.skype.com/mysteryskype
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Na een projectweek gaan de kids van het vijfde hun indrukken, reacties, ervaringen 
meedelen via een zelfgemaakte krant. De krantenmaker.be is hierbij een werkinstrument. 
Leerlingen zijn best fier en verwonderd over het resultaat. De kranten worden bezorgd 
aan de ouders.  
Een volgende stap kan zijn dat we ze digitaal publiceren. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Marianne Empsen , ICT-CO , GBS De STiP Linden,  
LBB 
marianne.empsen@gbslubbeek.be 
0474/608136 
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Leerlingen leren communiceren via een elektronisch prikbord. Dit 
prikbord kan gebruikt worden om op korte tijd veel meningen te 
verzamelen, informatie te verzamelen, te structureren en voor te 
stellen aan andere. 
 

 

 
  Lino (http://en.linoit.com/ ) , Listhings (http://listhings.com/ , 
  Padlet http://nl.padlet.com/   
                         

 

 

Sabine Verplaetse 
SG: Begijnedijk - Holsbeek -
Rotselaar 
sabine@schoolheikant.be 

 

http://en.linoit.com/
http://listhings.com/
http://nl.padlet.com/
mailto:sabine@schoolheikant.be
mailto:sabine@schoolheikant.be
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Werken met skype en email in het thema communicatie (1ste leerjaar) 

 

In de methode Mundo (WO) is er een thema: Mensen spreken mensen. Hier komen 
verschillende methoden van communicatie aan bod. Ook het digitaal communiceren 
wordt niet vergeten.  
De leerlingen van het 1ste leerjaar moesten hun juf al een tijdje missen wegens een 
operatie en dit was dus het goede moment om eens te skypen met de juf.  
In de klas werd gewerkt met een beamer zodat alle leerlingen goed konden meevolgen.  
We hebben dus via skype met de juf een gesprek kunnen hebben.  
Mailen kwam ook aan bod. De leerlingen namen eerst met de webcam enkele foto’s. Deze 
foto’s werden dan naar de directeur gemaild om op de website te plaatsen.  
Het werd nog leuker toen opeens de directeur ook meteen antwoord gaf.  
 

 
Extra oefeningen:   
 
https://0a846804203e4865bff1037197ad3cdf.objectstore.eu/mundoleerling/oefentoetsen
/mundo1nieuw/Mundo1_thema6/story.html  

 

 

Elly Ghijs, 
scholengemeenschap Zuid-Westpajottenland, 
ellyghijs@hotmail.com  

 

https://0a846804203e4865bff1037197ad3cdf.objectstore.eu/mundoleerling/oefentoetsen/mundo1nieuw/Mundo1_thema6/story.html
https://0a846804203e4865bff1037197ad3cdf.objectstore.eu/mundoleerling/oefentoetsen/mundo1nieuw/Mundo1_thema6/story.html
mailto:ellyghijs@hotmail.com
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Klas : L5 
Leergebied/domein : Nederlands 
Periode : nvt 
Lesonderwerp : Een aantrekkelijke uitnodiging voor een poëziewedstrijd. 

 

 
 
 

1. De leerlingen van het vijfde leerjaar 
schrijven een gedicht. 
 

2. De titels van al de gedichten worden 
opgelijst. 
 

3. Er wordt een naam en een datum 
vastgelegd voor het evenement. 
 

4. De leerlingen maken een 
aantrekkelijk programmablaadje  
voor de poëzie-wedstrijd in een tekstverwerker (bv: MS Word). 
 

5. Heel de school wordt uitgenodigd tijdens de middagpauze op de poëziewedstrijd 
van het 5de leerjaar in de polyvalente ruimte. 
(De leerlingen van het 6de leerjaar kunnen instaan voor de organisatie van de 
zaal). 
 

6. 2 leerkrachten staan in als jurylid. 
 

7. De winnaar krijgt een gouden ei! 
 

 

 

Naam : Gielen Jeroen 
School : GBS De Vierklaver & Gilko Merelbeke 
E-mail : ict@gbsdevierklaver.be & ict@gilko.be 

 

mailto:ict@gbsdevierklaver.be
mailto:ict@gilko.be
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Klas : L6 
Leergebied/domein : Nederlands 
Periode : Volledige schooljaar 
Lesonderwerp : Digitale communicatie via e-mail tussen de leerling en de leerkracht. 

 

 
 
1 september: De leerlingen sturen een e-mail naar de leerkracht 
(met het e-mail adres van hun ouders), zodat de leerkracht de  
e-mail adressen heeft van de leerlingen. 
 
Van oktober tot juni kijken de leerlingen dagelijks voor 19u of 
ze een e-mail van de leerkracht gekregen hebben. 
De leerkracht geeft regelmatig een opdracht of herinnering  
via e-mail. 
Bv: Regenkledij niet vergeten voor uitstap. 
 
De leerlingen kunnen ook zelf een e-mail sturen als ze vragen hebben bij een 
leerstofonderdeel. 
 
Aandachtspuntjes waar leerkracht feedback op geeft: 
-geen SMS-taal 
-geen woorden zoals wa, kunne, … 
-duidelijke aanspreking 
-beleefde schrijfwijze 
 
 
 

 

Naam : Gielen Jeroen 
School : GBS De Vierklaver & Gilko Merelbeke 
E-mail : ict@gbsdevierklaver.be & ict@gilko.be 

 

mailto:ict@gbsdevierklaver.be
mailto:ict@gilko.be
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Klas : 5-6 
Vak : WERO/taal- integratie ict 
Onderwerp : eigen website in weebly 

 

 
http://weebly.com 

Weebly is een gratis websitebouwer, waarbij je als 
leerkracht leerlingenaccounts kan aanmaken, zodat elke 

leerlingen zijn eigen website(pagina) kan maken ( publiek of 
privaat) 

1. Maak een teacheraccount aan 
2. Voeg een klas toe + leerlingen  

 

3. leerlingen melden aan via  
4. Leerlingen kunnen via makkelijke tools tekst, filmpjes foto’s, diavoorstellingen 

toevoegen 
5. site kan publiek gemaakt worden of privaat binnen de klas 

                

 

Fournier Mia  
Ict-CO GBS Kortrijk 
Kooigemplaats 8510 Kooigem 
fourniermia@telenet.be 
 

mailto:fourniermia@telenet.be
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De kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar sturen hun eigen virtueel boeketje bloemen 
naar mama met moederdag. 

 

Op de website www.pretboeket.nl kunnen kinderen hun eigen vaasje vullen met bloemen. 
Ook kan er een kaartje aangehangen worden met een boodschap. Als laatste wordt er 
een mailadres van mama ingevuld. Zo krijgen alle mama’s een eigen boeketje bloemen 
van hun kind in hun mailbox. Ouders kunnen na ontvangst een reactie sturen op het 
boeketje bloemen. Dit wordt dan in de klas ook voorgelezen. Succes verzekerd! 
 

 
 

 

Sara Luyten 
Gemeentescholen Mol 
Saraluyten.ict@gmail.com 

 

http://www.pretboeket.nl/


Netwerk ICO: 2014-2015#2 
Uitwisseling praktijkvoorbeelden binnen de leerlijnen: 
De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilig en verantwoorde manier te communiceren. 
(ET 8 – INT 3) 
De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een doelmatige manier te communiceren. (ET 8 – INT3) 
 

Vocaroo – online stemopname tool 
 
Kan al vanaf de kleuterklas, mits begeleiding 
 

 Stem opnemen en beluisteren 

 Opname versturen naar ouders 

 Ouders kunnen ook een bericht opnemen en terug sturen 

 Beluisteren van gekregen bericht 

 

 Je vraagt om een e-mailadres van een ouder te noteren in agenda of heen-en-weerschriftje 

 Sluit een microfoon aan op de computer 

 Surf naar http://vocaroo.com/ 

 Klik op de rode knop op een opname te starten 
 

 
 

 Als je de opname stop, krijg je ze onmiddellijk 
te horen. Je kan ze nu gaan versturen naar een 
e-mailadres. Klik op “Email” 
 
 

 

 Vul de nodige velden in klik op “Send”. Vergeet 
niet het “Van” veld. Zo kan de ouder eventueel 
een bericht terug sturen.  

 
 

  

 

Wouter Cools 
Stedelijk Onderwijs Vilvoorde, wouter.cools@sovilvoorde.be - 0485461335 

 

http://vocaroo.com/
mailto:wouter.cools@sovilvoorde.be


 


