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Beste ICT-coördinator, 
 
 
Deze praktijkbundel is het resultaat van de uitwisseling van ‘sterke A4-tjes’ op de 
netwerkbijeenkomsten ICO 2015 - 2016 #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 het inzetten van ICT om leerlingen met bijzondere 
onderwijsbehoeften te ondersteunen. 

------------------------------------------------------- 
 
 
*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 
patrick.herbiest@ovsg.be 
  

… vertrekt 

vanuit 

leerplan- 

en/of 

lesdoelen.  

… zorgt 

voor actief 

ICT-gebruik 

door de 

kinderen. 

… biedt een 

meerwaarde

aan de 

activiteit. 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een digitaal oefenprogramma (betalend!) voor beginnende lezers. Vanaf het herkennen 
van picto’s, woorden en zinnen, tot lezen zelf van woorden. 
 
Werd op onze school reeds gebruikt om een anderstalige leerling voor het 4e leerjaar aan 
de taal te laten wennen en er leren mee om te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.lezenmoetjedoen.nl/kijken-en-kiezen/inleiding  
http://www.lezenmoetjedoen.nl/kijken-en-kiezen/demo-licentie  
 
 
 

Deputter Michel ICT-coördinator 
Gemeentelijke Basisschool Boutersem 



3 
 

 
Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

http://www.jekanmewat.nl/default.htm 
15 modules om Nederlands te leren. Er zijn boekjes en oefeningen op de computer. 
 

 

Er zijn heel wat oefeningen die steeds moeilijker worden. Je kan boekjes printen en er 
kan ook op de computer geoefend worden. Er zijn ook spelletjes en puzzels tussendoor 
voorzien. 
 

 

 

Tiny Rossar tinyrossar@gmail.com Centrumschool Beveren-Waas  
http://centrumschool.yurls.net/ 
http://juftinycentrumschool.yurls.net/ 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Beeldwoordenboek; ondersteunen van anderstalige jongeren door het inoefenen van 
basiswoordenschat adhv beeld, klank en woord. 
http://beeldwoordenboek.eu/ 

 

Het Beeldwoordenboek oefent honderden woorden gerangschikt in verschillende thema’s: 
het lichaam, schoolgerief, getallen, kleuren, voeding, enz.  Elk thema wordt door middel 
van vier oefenreeksen onder handen genomen. Eerst wordt elk woord uit het thema 
aangebracht in beeld, klank en woord. In een volgende oefening moet de leerling het 
verband leggen tussen het beeld en de klank van het woord.  Een derde oefening is 
gelijkaardig, maar hier worden verbanden gelegd tussen het beeld en het geschreven 
woord.  Ten slotte komt nog een geheugenspel aan bod.  Alle oefeningen zijn gelijkaardig 
opgebouwd, zodat de leerlingen snel zelfstandig aan de slag kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gorik Aelbrecht, ICT-coördinator SG-Meise, ict.sgmeise@gmail.com 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

http://www.languageguide.org/dutch/vocabulary/ 
Ontdek de Nederlandse woorden door op de afbeeldingen te klikken. 
 

 

Er zijn verschillende thema’s : 
- Boerderijdieren 
- Groenten 
- Fruit 
- Lichaam 
- Gezicht 
- Huisdieren 
- Kleding 
- Kleuren 

 
 

 

 

Tiny Rossar tinyrossar@gmail.com Centrumschool Beveren-Waas  
http://centrumschool.yurls.net/ 
http://juftinycentrumschool.yurls.net/ 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Presentatie voor het benoemen van voorwerpen (bv uit TOK-map; streefwoordenschat). 
Doelgroep:  3de kleuterklas. 
De zorgleerkracht toont een aantal voorwerpen, benoemt deze en  
helpt de leerling deze uit te spreken. 
De woorden worden opgenomen en toegevoegd aan de presentatie. 
De leerlingen bekijkt achteraf hun presentatie. 
 
 

Hoe een presentatie gebruiken bij anderstalige leer lingen:  
 
 
1. Maak een presentatie met foto’s van eenvoudige 
voorwerpen uit de klas . 
 
 
2. Overloop  de afbeeldingen op de presentatie met 
de leerling. 
Help de leerlingen met het benoemen  van de 
verschillende voorwerpen en neem dit op met een 
microfoon  (iPhone, dictafoon, laptop, …). 
 
 

3. De leerling krijgt achteraf (thuis, in de klas, tijdens de opvang, …) de kans om een 
presentatie die hij/zij met de juf gemaakt heeft te herbekijken . 
 
Didactische tips voor de presentatie: 
-Geef eerst de afbeelding weer zodat de leerling kan nadenken  
over de naam van het voorwerp. 
-Speel de naam van de afbeelding telkens 3x af,  
zodat de leerling deze duidelijk kan horen. 
-Gebruik een koptelefoon. 
 
Technische tips voor de presentatie: 
-Bestanden moeten .wav extensie hebben en niet .mp3 voor Microsoft PowerPoint. 
-Gebruik 4 afbeeldingen per dia, met geluid op dia 2,3 en 4. 
 
Dropbox url:  
https://www.dropbox.com/sh/zc9d8ur7y8ev9xx/AAAdcpvgCowOTxRqNjij71Faa?dl=0 
 
 
Gielen Jeroen 
ICT-coördinator 
 
GBS GILKO 
Kloosterstraat 19 
9820 Merelbeke 

Gielen Jeroen 
ICT-coördinator 
 
GBS De Vierklaver  
Baaigemstraat 26 
9890 Gavere 

Met dank aan: Suzy Saelens (Zorgleerkracht) & Leen Waeytens (3de kleuterklas) 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Korte animatiefilmpjes voor kleuters om de Nederlandse taal te leren. 

 

 
http://www.ketnet.be/kijken/boris-en-binti 
 
Regelmatig verschijnen nieuwe verhaaltjes van Boris en Binti op Ketnet. De bijhorende 
teksten kan je downloaden en afdrukken. 

 

Lieva Vervoort, (ICT-coördinator SBS Geel) 
SBS Winkelomheide, SBS Larum, SBS De Bollenboom (Geel-Zuid), SBS De Katersberg, 
SBS Freinetschool De Steltloper. 
lvvervoort@gmail.com 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Taalklas.nl is een Nederlands woordenschatprogramma. M.b.v. prenten waarbij steeds 
het woord gezegd wordt, leer je woorden. De uitspraak is echter zeer Noord-Nederlands. 

 

Surf naar www.taalklas.nl 
 

 
 
Dan kies je een onderwerp dat je wil oefenen. 
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Hier een voorbeeld van een oefening. Je hoort het woord, ziet een bijhorende foto of 
tekening en dan verschijnt onderaan ook nog het gedrukte woord. 
 

 
 
Na alle woorden te hebben overlopen, is er de mogelijkheid om te controleren of je 
deze ook kent. 
 

 

Lieva Vervoort, (ICT-coördinator SBS Geel) 
SBS Winkelomheide, SBS Larum, SBS De Bollenboom (Geel-Zuid), SBS De 
Katersberg, SBS Freinetschool De Steltloper. 
lvvervoort@gmail.com 
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Sterk A4: ICT en zorg 
Netwerk ICO 
Kris Cuyt 
 
 

Uitbreiden woordenschat 
 
Situatie: 
Leerlingen met weinig of geen kennis van de Nederlandstalige woordenschat. 
 
Media: 
Tablet met software om flitskaarten te maken, liefst met toevoeging van geluid. 
Bijvoorbeeld: ‘FC maker’ voor iPad. 
‘Book creator' voor iPad kan dit ook vermits geluid aan de verschillende pagina’s kan 
toegevoegd worden. 
 
Alternatief kunnen leerlingen dit ook doen met klassieke fototoestellen en 
presentatieprogramma’s. 
 
Werkvorm: 
De leerling met het leerprobleem werkt samen met een schouderpartner. 
De leerling maakt zijn eigen stapel digitale flitskaarten door foto’s te maken van 
voorwerpen, personen, locaties,… De schouderpartner schrijft telkens de passende woorden 
bij de flitskaarten en spreekt de woorden ook in. 
De implementatie van deze werkvorm kan op verschillende manieren gebeuren, 
bijvoorbeeld: een kwartier per dag, vrij te kiezen door de leerling, tijdens niveaulezen,… 
 
In kleuterklassen of een eerste graad kan de leerkracht de woorden en geluiden zelf 
toevoegen. 
 
 
 
 
Verantwoording 
Leerlingen zijn gemotiveerd doordat de keuze van woorden vanuit hun eigen interesse 
vertrekt. Ze hebben de woorden ook binnen een juiste context leren kennen. Tijdens de 
activiteiten is er ook communicatie tussen beide leerlingen hetgeen nooit een nadeel kan 
zijn bij het aanleren van taal. 
Zowel voor de leerling als voor de schouderpartner is er een meerwaarde op gebied van 
sociale vaardigheden. 
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Sterk A4: ICT en zorg 
Netwerk ICO 
Kris Cuyt 

 
Dyspraxie 
 
Situatie 
De leerling heeft motorische dyspraxie maar kan wel typen. 
 
Media: 
Tablet met PDF expert 
Laptop met adobe acrobat 
 
Digitale boeken van ADIBIB 
 
Werkvorm 
Nadat de leerkracht met behulp van een medisch attest toegang krijgt tot de digitale PDF 
versies van de werkboeken via ADIBIB, worden alle boeken op een cloud geplaatst. De 
leerkracht of ouder kan ook zelf PDF’s maken door boeken in te scannen. 
 
De leerling krijgt een eigen toestel toegewezen met daarop toegang tot zijn eigen cloud. 
 
De PDF’s worden geïmporteerd in het PDF programma waar de leerling de bladzijden kan 
bewerken. 
 
Voorbeeld: 
 
Leerkracht plaatst boeken in cloud. 
Leerkracht importeert het boek in het programma. 
Leerling bewerkt het boek. 
Leerkracht of leerling slaagt een kopie van het boek op in de cloud. 
Leerkracht verbetert het boek digitaal of afgeprint. 
 
 
Casus 
Onze school heeft een proefproject lopen met deze werkwijze maar we hebben lang moeten 
zoeken naar een goede werkvorm voor alle partijen. De ouders hebben de iPad aangekocht 
en we hebben goede afspraken moeten maken over het gebruik van deze persoonlijke iPad. 
Digitale werkboeken bieden vele mogelijkheden tot misbruik en na veel vallen en opstaan 
hebben we dit goed kunnen beperken. 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

iPad app van Sprint in combinatie met Google Drive. 

 

 
 
De leerling brengt zelf een iPad mee met daarop de iPad app (€ 9,99) en de Google Drive 
app. Op school hebben we Google Drive voor scholen™ waarbij de leerling, leerkracht en 
andere betrokkenen (zorg, taaklkr.) een eigen account hebben. De methodes bestellen 
we via ADIBib en samen met het eigen materiaal plaatsen we dit in een gedeelde Google 
Drive map. 
 

 

Frederik Rouseré 
Gemeentelijke basisscholen Evergem 
Frederik.rousere@evergem.be 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Woordenschat aanleren met app Tag to Tap op i Pad.  

 

 
 

Aanleren van nieuwe woordenschat. Je neemt een foto van alledaagse dingen uit de 
eigen omgeving. Je benoemt deze, of onderdelen er van, en schrijft het woord er bij. De 
leerling kan door de afbeelding aan te raken de woordjes horen en lezen.  
 

 
 

 

 

Rik Heuzel, GBS De Vonk, zevenkote@knokke-heist.be 
Iene Marmenout, GBS De Vonk, iene.marmenout@knokke-heist.be 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Thinglink is een tool waarmee interactieve illustraties kunnen gemaakt worden. Die 
illustraties zijn voorzien van aanklikbare punten (pointers). Klik je op zo’n pointer dan 
verschijnt er een stukje tekst, een illustratie, website, een filmpje, een geluidsfragment … 
Deze tool kan je uitstekend gebruiken om een helder zorgbeeld van een kind te maken, 
een oplossingsgericht kindgesprek te voeren en in beeld te brengen … 

 

 
 

Via aanklikbare punten ontstaat er een visueel en interactief overzicht van de specifieke 
onderwijsbehoeften. Dit overzicht kan op elk ogenblik in het zorgtraject gebruikt  en 
aangevuld worden. Het kind kan op deze pagina op een creatieve manier eigen 
onderwijsbehoeften aangeven. De interactieve pagina kan ook gedeeld worden met 
zorgondersteuners, ouders,… die het kind vanuit de zelf geformuleerde 
onderwijsbehoeften gericht kunnen ondersteunen. 
 

 

Dirk Van den Bossche 
dirkvdbossche@me.com 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen. 
De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen 
te ondersteunen bij het leren. 
De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 
 

De leerlingen oefenen de benaming van voorwerpen die ze in het dagelijks leven vaak 
gebruiken. Er zijn verschillende onderwerpen: het fruit, dieren, nummers,… 
Elk onderwerp heeft een aantal oefeningen die de kinderen moeten afwerken. 
Nadeel: de geschreven instructie is in het Engels 
Benodigdheden: laptop en koptelefoon 
Gebruikte website: http://www.digitaldialects.com/Dutch.htm 
 
 

 
 

Bij sommige oefeningen kan je kiezen af je de woorden wil beluisteren. 
 

 
 

De leerlingen kunnen hier mee aan de slag om de woorden zelfstandig in te oefenen. 
  
 

 
 

Carine Sterckx 
S.A.I.O. (Stedelijke Basisscholen Geel) 
carinesterckx2009@gmail.com 
tel. School: 014 566420 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

www.rekentuin.nl is een website/app die leerlingen met dyscalculie  kan helpen bij 
wiskunde. Het werkt adaptief. Iedere leerling krijgt aangepaste oefeningen.  

 

voordelen:  
- adaptief: oefenstof automatisch afgestemd op het niveau van de gebruiker 
- web based: kan zowel thuis als op school, op een computer of tablet gebruikt worden 
- resultaten: gedetailleerde feedback naar beheerders en spelers 
- methode-onafhankelijk 
 
nadelen:  
- betalend 
- geen meten/meetkunde 
 
 
 
 

 
 

 

Stijn De Maeyer 
De Droomballon 
stijn.demaeyer@sint-niklaas.be 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

www.dexteria.net  – een app voor kleuters/kinderen met een zwakke fijne motoriek  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Stijn De Maeyer 
De Droomballon 
stijn.demaeyer@sint-niklaas.be 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Maaltafels inoefenen via QR-code 

 

Ik maakte via Powerpoint flitsfilmpjes over de maaltafels.  Hiervan maakte ik QR-codes 
die ik aan de kast in de klas hang.  De kinderen die de maaltafels erg moeilijk vinden, 
daag ik uit om het tegen elkaar op te nemen. 
 
Met 2 of 3 nemen ze de tablet en scannen ze de QR-code.  Ze zoeken een rustig hoekje 
in de klas en starten het filmpje.  De maaltafels volgen elkaar op.  Wie een maaltafels 
binnen de tijd gezegd heeft, krijgt een punt.  De punten worden onthouden. 
 
Aan het begin is het belangrijk dat dit gestuurd wordt, later kunnen de kinderen 
zelfstandig aan de slag met deze werkvorm. 
 
YouTubekanaal: https://www.youtube.com/user/ivehapers/videos 
 
Voorbeeld QR-code: 
 

 
 
QR-codes maak ik met Unitag: https://www.unitag.io/qrcode 
 

 

Ive Hapers 
Qworzó Merksplas 
ive@qworzo.be 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Uitdagende uitbreiding voor sterke leerlingen: Leer je kinderen zelfstandig typen via 
typelesonline.nl 

 

 
 
Voor sterke leerlingen is het belangrijk dat ze uitgedaagd blijven.  Dit kan per vakgebied 
aangepakt worden, maar ook projectmatig.  Een meisje uit het 3de leerjaar bij ons op 
school leert zo tijdens de lessen zelfstandig typen met 10 vingers.  Dit doet ze via 
typelesonline.nl  
 
De lessen op deze website zijn stapsgewijs opgebouwd, worden vaak herhaald en je krijgt 
onmiddellijke feedback.   
 
Ik maakte een werkboekje op waarin het meisje zelfstandig haar resultaten noteert.  Elke 
dag moet ze hiermee aan de slag.  De bedoeling is dat ze tegen het einde van het 
schooljaar kan typen. 
 
Het boekje kan je downloaden via deze link: tinyurl.com/typeles 

 

 

 

Ive Hapers 
Qworzó Merksplas 
ive@qworzo.be 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

De klas wordt opgesplitst in 5 groepen. Iedere groep krijgt een andere opdracht en na ongeveer 
20 minuutjes schuiven we door. 
De opdracht wordt kort uitgelegd, kinderen werken dan zelfstandig verder. 

 

De kinderen zijn die week bezig geweest met het thema ‘Kunst’. Om de week af te sluiten gaan 
zijn kunst combineren met ICT. 
 
We verdelen de klas in 5 groepen. Iedere groep krijgt een opdracht. Na ongeveer 20 min. geeft de 
leerkracht een belsignaal en schuiven de groepen door naar de volgende opdracht. 
 
Opdracht 1: 
 
Kinderen werken samen aan het smartboard. Hier worden een aantal kleurplaten getoond, zij 
kiezen zelf welke ze gaan inkleuren. 
http://www.kleurplaten.nl/Kleurmachine/Boerderij/index.asp  
 

 
 
Opdracht 2: 
 
De kinderen zijn een enorme fan van Huisje Beestje Boompje. Bij opdracht 2 kregen ze ieder een 
iPad en een hoofdtelefoon, waar de app van HBB op werd gestart. Hier mochten zij vrij kijken 
naar filmpjes en een spelletje spelen. 
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Opdracht 3 
 
Ieder kind kreeg een iPad. Op deze iPad werd FreeDraw geopend (http://www.nickjr.com/nick-jr-
originals/games/nick-jr-free-draw/). 
Ze krijgen hier een leeg blad te zien en een aantal tools, zoals een verfborstel, potlood, spuitbus, 
… Ze mochten vrij een kunstwerkje maken. 
 

    
 
Opdracht 4: 
 
Kinderen kregen 3 iPads ter beschikking. Op deze iPad werd Photo Booth geopend. 
Hier kregen de kinderen verschillende effecten te zien, zoals spiegelen, een tunneleffect, … Ze 
mochten hier vrij experimenteren met de effectjes en foto’s trekken. Enkele foto’s werden nadien 
afgedrukt en opgehangen in de klas.  
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Opdracht 5: 
 
Ieder kind kreeg een computer ter beschikking. Hierop opende we een programma waar ze een 
jungle moesten maken (http://www.nga.gov/content/ngaweb/education/kids/kids-jungle.html). Voor 
het belsignaal werd gegeven, werden de creaties afgedrukt. 
 

    

 

Andy Lauwers 
 

ICT-coördinator scholengemeenschap STAKABRA 

M   +32 495 29 49 75 

@   andy.lauwers@stakabra.be 

 

 Stabroek | Kapellen | Brasschaat 

             www.stakabra.be 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Op onze school krijgen we soms te maken met anderstalige kinderen. Voor deze kinderen 
is het soms moeilijk om zich aan te passen aan de Nederlandse taal. Dit programma, dat 
initieel gemaakt is voor afasie patiënten, kan hen een stuk verder helpen. 

 
DigiTAAL  
Gratis te downloaden op  : http://www.desmidt.eu/ 
 
Zo kan het programma, onder andere, foto’s tonen en ze ook voorlezen. 
Het programma is zo gemakkelijk in gebruik dat men meteen aan de slag kan. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Het programma is ook beschikbaar als app voor android tablets. 
 

Kristof De Valck 
ICT-coördinator 
Gemeentelijke Basisscholen van Merchtem, Kapelle-op-den-bos en Buggenhout 
kristof@ictbeheer.be 
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

Door middel van instructiefilmpjes die je op internet kan terugvinden of zelf kan maken, 
gaan de betere en gemiddelde leerlingen zelfstandig  leerstof opnemen en verwerken. 
Via een werkblad met QR-codes gaan zij aan de slag. ‘Flip the classroom’. 
 
Hierdoor krijgt de klasleerkracht meer tijd om te investeren in leerlingen met extra noden.  

 
 

 
 

 

Tony Pijls 
Gemeentelijke basisschool De Boemerang 
ict.deboemerang@telenet.be   
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Netwerk ICO: 2015 – 2016 #2 
Uitwisseling goede praktijkvoorbeelden: ICT inzette n om leerlingen met 
bijzondere onderwijsbehoeften te ondersteunen.  
 

DOELGROEP : kleuter 
Domein : TAAL 
Activiteit : APP TINY TAP  inzetten om woordenschat te leren en te oefenen 

 
interactieve (voorlees)boekjes en 
eenvoudige oefeningen 
Tiny tap is een community-app : 
leerkrachten kunnen oefeningen 

toevoegen en 
delen of reeds door 
andere gemaakte 
oefeningen 
downloaden ( veel gratis 
materiaal) 
 
Voorbeeld : boekje de kerstboom van Jules  
+ oefeningen 
 
Klankbord herfst , het weer, het lichaam , … 
 

 
Mogelijke werkwijze : 

1. Per thema worden de woorden aangebracht en beluisterd 
2. Inoefenen via de spelletjes 
3. het boekje nog even laten voorlezen 

 
eenvoudig zelf te ontwerpen : 

 
 
 

Mia Fournier  ict-co SGKlavertje4+ GBS Kortrijk 
miafournier@gmail.com 
http://ictjufmia.be 
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Doelgroep : kleuters 
Domeinen : denkontwikkeling, fijne motoriek, taal en werkhouding 
Onderwerp  : CHATTERPIX & verhaal Rikkie 

 

APP CHATTERPIX (CHATTERKID) 
1. de kinderen maken  een tekening van Rikki aan de hand van 

een stappenplan  
 

2. van de tekening wordt een foto gemaakt 
 

3. leerlingen versieren de tekening met de stickers op de app 
 

4. kleuters laten Rikkie praten 
 
(Een extra motivatie om beter te articuleren, luid te praten en bezig te 

zijn rond zinsbouw en woordenschat) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mia Fournier 
Ict-co SGklavertje4+ GBS Kortrijk 
miafournier@gmail.com 
http://ictjufmia.be 
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Computer/tablet als hulpmiddel  bij  anderstaligen leerlingen lager  en kleuteronderwijs 

 

 
• Woordkaartjes bij alle voorwerpen 

in de klas = bank , bord, … 
• Tijdens de les gebruik laten maken 

van google translate 
• Woorden via de computer laten 

beluisteren 
• Leerkracht maakt vertaallijsten van 

de meest gebruikte woordenschat in klas : 
neem je boek, schrijf op , … 

• Gebruik maken van de sclera-
pictogrammen 
 

 
Enkele gebruikte websites zijn 
verzameld op : 
http://www.ictjufmia.be/oefenlinks-
anderstalig 
 
 
voor anderstalige kleuters : 
woordenschatoefeningen via  
symbaloopagina’s : duidelijke picto’s i.p.v. 
tekeningen :  
http://www.symbaloo.com/mix/lente-pasen 

 
Mia Fournier 
Ict-co SGklavertje4+ GBS Kortrijk 
miafournier@gmail.com 
http://ictjufmia.be 
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1 keer per schooljaar wordt er een CITO toets ‘begrijpend lezen’ afgenomen bij de 
leerlingen. Er zijn een aantal kinderen met dyslexie die deze toets afleggen met Kurzweil.  

 

Voor de andere kinderen is de toets 2 keer een bundeltje met verschillende teksten /-
fragmenten waarover telkens in totaliteit 25 vragen worden gesteld. De kinderen die de 
toets met Kurzweil maken doen dit als volgt:  

- Vooraf is er een kennismaking met het programma. 
- Het programma leest alle tekstfragmenten, opdrachten en antwoordmogelijkheden 

voor. Op die manier wordt de leesopdracht voor de kinderen met dyslexie 
weggenomen, waardoor ze zich kunnen concentreren op de inhoud en het 
begrijpen van de tekst en de vragen. De kinderen dragen een koptelefoon om 
elkaar niet te storen en ter bevordering van hun concentratie. 

- De antwoorden worden wel schriftelijk in hun bundeltje aangeduid. Er is wel 
mogelijkheid om dit in het programma te integreren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sara Vantorre 
ICO GBS De Pinte  
Schooljaar 2015-2016 
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De instroom van leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften wordt steeds groter. 
Online tools die toelaten om woorden te verbinden met beelden kunnen alvast van grote 
waarde zijn bij het versterken van de taal van het kind.  

 

De website www.taal-oefenen.nl  biedt kinderen van 3 tot en met 12 jaar verschillende 
mogelijkheden aan om hun taalvaardigheid te verbeteren. Een combinatie van beeld en 
gesproken taal maakt het mogelijk om anderstalige kinderen en om kinderen met een 
taalachterstand woorden te laten herkennen. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van 
een beloningssysteem om de motivatie van de kinderen te bevorderen. 
 
Kinderen kunnen van deze online tool steeds gebruikmaken tijdens de schooluren.  
 

 
 
 
 
 
Link: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-2/blok-1/woorden/welk-woord-hoort-bij-het-
plaatje/oefening-1-m-r-v-s-p 
 

 

Nees Barthel 
ICT-Coördinator  
ict@centrumschool.londerzeel.be 
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Deskbot 
 

is een verouderd bureaublad programaatje, maar dat nog steeds werkt in Windows 10, 
dat tekst die je in je klembord steekt (CRTL-C) te laten uitlezen. 

 

http://bellcraft.com/download/deskbot_full_setup.exe 
 
Hiernaast moet je nog onderstaande componenten installeren om Nederlandstalige teksten te 
kunnen lezen en door een Nederlandstalige stem te laten uitlezen 
 

• http://htmlbible.com/MicrosoftSpeechComponents/TextToSpeechEngines/Dutch/lhttsdun.exe 
• http://htmlbible.com/MicrosoftSpeechComponents/MSAgentCoreComponentsEnglish/AdditionalLang

uagesComponentsBesidesEnglish/Dutch/AgtX0413.exe 
 
Na dit te hebben geïnstalleerd en gestart verschijnt er een geest rechtsonder je scherm. 
 

 
 
Je selecteert de tekst die je wil uitgelezen horen en druk op “CTRL-C” 
 

 
 
Je kan verdere instellingen doen in de opties om: een mannelijke of vrouwelijke stem te kiezen, de 
grootte van de tekst in de tekstballon aanpassen, de leessnelheid aanpassen, animaties, enz. Je 
kan ook nog andere karakters hier downloaden 

 

Nina Lens – Stedelijke Basisscholen Vilvoorde - nina.lens@sovilvoorde.be 
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Filmpje(s) maken met leerlingen over bv. een les functioneel rekenen, om leerlingen en 
ouders te informeren en te motiveren om thuis ook aan de slag te gaan met het tellen met 
‘sprongen’. 

 
Juf Amy is de klasjuf van de lila-klas in de buitengewone school OASE. In deze 
buitengewone school (basisaanbod) geeft zij les aan de oudste leerlingen die de meest 
functionele doelen nastreven. Ze oefenen tijdens alle lessen op de zelfredzaamheid van 
de leerlingen door functionele lessen aan te bieden. Enkele voorbeelden van lessen zijn: 
koken, met geld rekenen, het openbaar vervoer kunnen gebruiken, in de tuin werken, de 
was opvouwen,… 
 
Het voorbeeld dat we hier meegeven, kan op onderstaande link bekeken worden. 
http://jufamy.blogspot.be/2015/11/tellen-met-sprongen.html 
 
Juf Amy gaf een functionele rekenles om het tellen met sprongen in te oefenen. Ze legt 
deze leerstof samen met haar leerlingen uit en voegde al die kleine filmpjes samen tot 
één geheel. Het uiteindelijke filmpje werd op de klasblog gepost, zodat leerlingen en 
ouders die thuis nog konden bekijken. De leerlingen kregen in hun agenda een verwijzing 
naar de blog mee als ‘doehuiswerk’ , zodat ze thuis ook aan de slag konden met geld, de 
klok, de trap en de maatbeker om de ‘sprongen’ in te oefenen.  
 
Zowel de leerlingen als de ouders reageren heel enthousiast op de vele filmpjes, foto’s en 
tekstjes die juf Amy post op haar blog. Het stimuleert de ouderbetrokkenheid en zorgt 
ervoor dat de leerlingen de schoolactiviteiten binnenhalen in hun huiskamer, waardoor de 
ouders ook beter op de hoogte zijn van datgene dat hun kinderen op school leren in de 
functionele klas. 
 

Tijdens het maken van filmpjes met haar leerlingen, 
streeft juf Amy ook verschillende mediadoelen na. 
Zo zorgt juf Amy er bijvoorbeeld voor dat de 
leerlingen steeds bekwamer worden in het 
hanteren van de fotocamera en het bijhorende 
driepootje. Het samenvoegen en verwerken van de 
filmpjes is vaak nog wat moeilijk voor haar 
leerlingen, dat doet ze zelf. Ook het zelfstandig 
gebruiken van de klasblog is een vaardigheid die 

de leerlingen vaak oefenen. Zoals men kan zien in het bovenstaande filmpje is juf Amy 
tijdens zo’n les de regisseur van het geheel, maar doordat de leerlingen wel ‘hoofdrollen’ 
krijgen tijdens het uitleggen en uitvoeren van de oefeningen, zijn ze extra gemotiveerd om 
ook thuis het filmpje te tonen en te gebruiken.  
 

Juf Amy – Stedelijke Basisscholen Vilvoorde - amy.bogaerts@sovilvoorde.be 
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oefenen met + en – met getallen tot 100 en 1000 als hoofdrekenen moeilijk wordt.  
 

http://www.computermeester.be/cirkelrekenen.htm 

 
Als school met weinig anderstaligen hebben wij ook kinderen die moeilijkheden hebben. 
Een leerling sukkelt al van in het eerste leerjaar met optellen en aftrekken, tevens met de 
brug. De leerling dubbelde het 1e leerjaar en ging verder met de nodige problemen, kreeg 
een rekentherapeute, maar de ouders kunnen dit niet meer betalen. Dit jaar dubbelt ze 
haar 3e leerjaar voor wiskunde, Ik kwam in contact met cirkelreken en leerde het zelf. Ik 
kon het de leerling makkelijk duidelijk maken en laten oefenen via cirkelrekenen. 
 

 
Er wordt duidelijk getoond waarop je bij cirkelreken moet letten om de oefeningen juist te 
maken. Kinderen met dyscalculie met een normaal IQ hebben hier veel baat bij. 
 

Hilde Coppens - Zorgcoördinator SBS De Doening – Stedelijke basisscholen Vilvoorde, 
hilde.coppens@sovilvoorde.be 
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Ik heb eigenlijk niet echt een (gratis) activiteit gevonden maar na wat zoeken heb ik wel 
nog een leuke website gevonden:  
 
http://www.logosdictionary.org/childrendictionary.php?lang=nl 

 
Betreffende de woordenschat van een anderstalige nieuwkomer kan je bv op een van je 
klas computers de hierboven gemelde website laten openstaan. Je kan hier toch een 
aantal woorden vinden en dit in alle talen. Je kan het woord ook in verschillende talen 
horen. Je kan vertalen van Nederlands naar andere talen maar ook van een andere taal 
naar het Nederlands. Wat ook heel belangrijk is: Je krijgt een afbeelding als je op het 
woordje klikt.  Zeker heel belangrijk voor iemand die de taal niet kent.  

 

 
 
 
Heyvaert Kevin, Scholengemeenshap Anderlecht. 
Kevin.heyvaert@gmail.com 
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Leerlingen met schrijfproblemen (DCD, dysgrafie) via een laptop hun werkboeken digitaal 
te laten invullen. Dit kan door hun digitale werkboeken te downloaden 
(https://www.adibib.be/) en laten invullen. Je kan ook taken op papier inscannen en 
digitaal laten invullen. 

 

Leerlingen met schrijfproblemen hebben meer moeite om hun werkschriften in te vullen 
op het tempo van de klas. Vaak is het handschrift slecht leesbaar. 
Je kan deze leerlingen hun werkschriften digitaal laten invullen.  
 
Je zorgt voor een laptop voor de leerling. De werkschriften kan je gratis aanvragen via 
https://www.adibib.be/. Deze werkschriften staan in pdf formaat.  
Via de gratis pdf viewer: PDF-XChange Viewer kan de leerling de werkschriften openen 
en ze invullen (PDF-XChange Viewer zorgt voor een extra ‘laag’ bovenop de originele 
pdf).  
 
Wanneer je de leerling een Google account geeft, kan de leerling werken op de laptop in 
de klas maar eventueel ook thuis. Je installeert daarvoor Google drive op de laptop. Thuis 
doet de leerling (of de ouders) dan hetzelfde. Wanneer de leerkracht ook een Google 
account heeft en een directory deelt met de leerling kan de leerkracht de werkboeken 
klaarzetten en bekijken (verbeteren) nadat de leerling deze heeft ingevuld. 
 
Leerkrachten kunnen ook andere taken inscannen en deze delen via Google drive. Via de 
PDF-XChange Viewer kan de leerling ook deze taken invullen. 
 

 
 

 

Peter Van Eynde – Stedelijk basisonderwijs Lokeren – peter.vaneynde@lokeren.be 
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Remediëring begrijpend lezen. (Bezig met lln van 5de maar ook bruikbaar in andere 
leerjaren) 

 

Gedurende 1 lestijd per week krijgen de leerlingen extra oefeningen voor begrijpend 
lezen. 
 
 
De oefensessie bestaat telkens uit twee delen; 

- Woordenschat uitbreiden 
- Begrijpend lezen, opbouwend, oefenen. 

 
Woordenschat uitbreiden: 
Omdat ik ook merk dat kinderen die problemen hebben met begrijpend lezen vaak ook 
een te beperkte woordenschat hebben, laat ik ze eerst via online toepassingen hun 
woordenschat uitbreiden.  
o.a. met  
http://ws-gr5.invogelvlucht.nl/ 
http://ws-gr6.invogelvlucht.nl/ 
http://ws-gr7.invogelvlucht.nl/ 
http://ws-gr8.invogelvlucht.nl/ 
 
Begrijpend lezen oefenen 
o.a. met 
http://www.openleerhuis.be/basis3_taal.php#Lezen (via taal – lezen- begrijpend lezen) 
www.digitaak.be/hotpot/Lezen/index_LezenKeuze.htm 
 
De lln gaan via onze schoolyurlspagina naar de juiste oefeningen. 
Ze kiezen daar voor zorg woordenschat of zorg begrijpend lezen en van daaruit gaan ze 
naar de juiste oefening. 
 http://deklinker.yurls.net/nl/page/1000524#topboxes 
 
Wat de lln gedaan hebben, wordt bijgehouden in een exelbestand op de Ipad en bewaard 
in dropbox. 
 

 

Schalbroeck Werner (schal.broeck@telenet.be   -   0478018819) 
GBS De Klinker Borsbeek 
J.F. Stynenlei 8b    
2150 Borsbeek. 
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In de zorgwerking werken we met fiches waarop we noteren wat er in de zorgmomenten 
aan bod komt. Zo kunnen we de komende jaren in onze agenda verwijzen naar deze 
fiches en moet niet alles opnieuw uitgeschreven worden. We gebruiken een gedeelde 
Dropboxmap  om alles op te slaat en te archiveren. 

 

LEIDRAAD BIJ DE ZORGFICHE 
FICHE : 
Op de zorgfiche komen de volgende domeinen aan bod : 

Wiskunde  (WIS) : 
GET. : getallen 
MET. : meten 
MTK. : meetkunde 
STR. : strategieën en attitudes 
DOD. : domeinoverschrijdende doelen 

Nederlands (NED) : 
LUI. : luisteren 
SPR. : spreken 
LEZ. : lezen 
SCH. : schrijven 
TBS. : taalbeschouwing 

Wereldoriëntatie  (WER) : 
NAT. : natuur 
TEC. : techniek 
MEN. : mens 
MAA. : maatschappij 
TIJ. : tijd 
RUI. : ruimte 
VKR. : verkeer 

Muzische vorming (MUZ) : 
ATT. : attitudes 
BLD. : beeld 
BEW. : beweging 
DRA. : drama 
MED. : media 
MUZ. : muziek 

Frans (FRA) : 
MON. : mondelinge interactie 
LUI. : luisteren 
SPR. : spreken 
LEZ. : lezen 
SCH. : schrijven 
DOD. : domeinoverschrijdende doelen 

Andere  (AND) - (kunnen zijn)  : 
Franse initiatie 
Leren leren 
ICT 
Sociale Vaardigheden 
L.O. 
Toetsafname 
… 

 
Als we een nieuwe activiteit/les geven, dan vullen we een fiche in. Op de fiche blijven we algemeen, zodat 
we de fiche elke keer kunnen gebruiken als we een gelijkaardige activiteit/les geven. 
Op de fiche kleuren we bij leeftijdsgroep ALLE mogelijke leeftijden die in aanmerking komen voor deze 
activiteit (dus niet enkel de groep waaraan we de activiteit geven). 
We hanteren daarbij de afgesproken kleuren: 
wiskunde: groen - Nederlands: geel - WO: blauw - SEO: paars 
Wij noteren op de zorgfiches nooit namen van kinderen. Het is de bedoeling dat alle info over leerlingen in 
het zorgschrift van de klasleerkracht staat. Wij kunnen onze bevindingen over leerlingen melden aan de 
klasleerkracht of we schrijven die zelf in het zorgschrift. 
OVERZICHT : 
In de lagere afdeling plaatsen we het overzicht in een gedeelde dropboxmap. Als iemand iets wil aanvullen, 
dan haalt die het document uit de map (zodat de andere leerkrachten zien dat er iemand het document aan 
het bewerken is) en vult het aan. Als het bijgewerkt is, plaatst die leerkracht het document terug in de map. 
Als we een activiteit geven die bij een zorgfiche past, dan noteren we in onze agenda en/of op ons 
weekoverzicht de code (bijvoorbeeld : WIS-GET-1 – dat is Wiskunde, getallen, fiche 1). Zo verwijzen we 
naar de bijhorende fiche. 
 
ARCHIVEREN : 
Het is de bedoeling dat de ingevulde zorgfiches overzichtelijk bewaard worden. 
Een zorgfiche slaan we op met de vermelding zorgfiche kleuter/lager en het nummer. 
Bijvoorbeeld naam van een zorgfiche kleuter = zorgfiche kleuter - WIS-GET-1 
Bijvoorbeeld naam van een zorgfiche lager = zorgfiche lager - NED-SCH-1 
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We bouwen een overzichtelijke mappenstructuur op. Voor de kleuterleidsters doet de zorgjuf kleuter dat. 
Voor de leerkrachten van het lager, maken we een structuur in onze dropboxmap. 
Wie dat wenst, kan de zorgfiches ook afdrukken en in mappen bijhouden (maar dat is niet verplicht). 
Vergeet ook niet het overzicht aan te vullen! 
 
 
Voorbeeld van een zorgfiche : 

 
 

 

Griet Anthone – GBS De Wonderwijzer Lauwe 
SG De Leiebrug 
 
griet.anthone@dewonderwijzer.be 
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iPad app “Fiete Math”: inoefening van de relatie tussen hoeveelheden en getallen (tot 30), 
groeperen, samenvoegen en splitsen! De app kan kleuters van de derde kleuterklas 
inzichtelijk laten oefenen met getallen tot 30, maar ook leerlingen van de 1ste graad die 
moeite hebben met het koppelen van getalbeelden aan getallen, of die te weinig inzicht 
hebben in het splitsen van hoeveelheden tot 10 (en tot 30), of die nood hebben aan 
inoefening bij het samenvoegen van getallen. 
 

Voordelen van de app: 
1. Hoeveelheden worden als blokken (kisten) zichtbaar waarin het overeenkomstig 

getal getoond wordt. 
2. Blokken kunnen samengevoegd worden door ze naar elkaar te slepen, dit kan 

willekeurig, bv. door te stapelen, maar de blokken kunnen ook zo gevormd worden 
dat ze het “juiste” getalbeeld vormen, bv. 4 blokken als kwadraatbeeld. 

3. Door te hakken met de vinger kunnen hoeveelheden ook gesplitst worden, 
stippellijnen tonen de blokjes die splitsbaar zijn. 

4. Opbouwende opdrachten. 

 

 

 

Alain Cuyckens 
GBS De Regenboog 
Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg 
deregenboog.meester.alain@gmail.com 
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iPad app “Tydlig” is eigenlijk een “rekenmachientje”, maar dan wel eentje met heel wat 
mogelijkheden. Volgens mij zeer bruikbaar als hulp voor leerlingen die problemen hebben 
met hoofdrekenen, maar de app kan zelfs hulp bieden bij cijferen of bij rekenverhalen 
omdat de rekenstappen zichtbaar blijven en elke rekenstap blijft aanpasbaar. 

 

Voordelen van de app: 
5. In plaats van een klein schermpje van één lijn bij een rekenmachientje, biedt Tydlig 

een “oneindig” wit blad waarop meerdere bewerkingen naast elkaar geplaatst en 
berekend kunnen worden. 

6. Als de bewerking klaar is, is het toch mogelijk om een cijfer of een rekenteken aan 
te passen, de uitkomst past zich automatisch aan. 

7. Je kan bewerkingen of delen ervan gemakkelijk kopiëren, plakken, verwijderen om 
zo verschillende mogelijkheden te tonen. 

8. Door het plaatsen van “haakjes” kan een leerling ontdekken dat deze van invloed 
zijn op de uitkomst van een bewerking. 

9. De app kan natuurlijk ook ingezet worden als controlemiddel na het maken van 
rekenoefeningen, hier is het interessant dat alle bewerkingen onder elkaar 
geplaatst kunnen worden en onthouden worden zodat de leerling of leerkracht 
deze kunnen nakijken. 

 
 

Alain Cuyckens 
GBS De Regenboog 
Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg 
deregenboog.meester.alain@gmail.com 
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Anderstalige nieuwkomers (kleuters) bekijken een aflevering van Boris en Binti, die 
achteraf in groep wordt besproken. 
 
Fundels: levende boeken. http://www.fundels.com/nl_BE/picturebooks/school/home 

 

Boris en Binti is een tekenfilm over twee multiculturele kleuters en de kleine alledaagse dingen 
die ze meemaken bij hun thuis en in de buurt. Ze zijn ondernemend, eigenzinnig, hebben een 
levendige fantasie en ze hebben veel zin voor initiatief. De avonturen die ze beleven zijn 
herkenbaar voor alle kleuters. Maar ook taal speelt een heel belangrijke rol in deze tekenfilm. 
Anderstalige kinderen én hun ouders kunnen Nederlands leren met het eenvoudige taalgebruik 
van Boris en Binti. Boris en Binti is in de eerste plaats gericht op kleuters. Er wordt dan ook een 
taal gebruikt die eenvoudig te begrijpen is voor kinderen: eenvoudige zinnen, tegenwoordige tijd 
en veel herhaling. In de afleveringen wordt de gesproken tekst extra ondersteund door ondertiteling 
(ouders).  

Hier kan je de teksten ook downloaden: 
https://www.ketnet.be/sites/default/files/content/downloads/borisEnBinti/borisEnBinti-
alleTeksten.pdf 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fundels brengt prentenboeken tot leven. Het is een "bundel vol fun" die de animatie van het 
prentenboek omvat, aangevuld met leuke activiteiten voor kinderen tussen drie en zeven jaar. Deze 
prentenboeken kwamen tot stand in samenwerking met Vlaamse en Nederlandse uitgeverijen. 
Iedere Fundel bestaat uit zes verschillende activiteiten die steeds verwijzen naar het boek.  
 
De catalogus is uitgegroeid tot een brede waaier van digitale prentenboeken met uiteenlopende 
(sociaal-emotionele) thema's, figuren die bijzonder geliefd zijn bij het jonge publiek, sprookjes,... 
Fundels is bijzonder geschikt voor gebruik in een professionele omgeving. Het biedt een 
meerwaarde voor kinderen op vlak van leesplezier en taalverrijking 

Free trial: http://www.fundels.com/nl_BE/picturebooks/school/freetrial/ 

Hier vind je ook een uitgebreide handleiding in PDF: 
http://www.fundels.com/nl_BE/picturebooks/school/experience/windows 
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Meer ideeën 
 
• http://www.claro-apps.com/ => alternatief SPRINT 
• https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=nl => spraakgestuurd typen 
• http://gebaren.ugent.be => digitaal woordenboek Vlaamse gebarentaal 
• http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/50075 => publicatie ICT zonder beperkingen 
• Zorgmix aanmaken in Symbaloo 

o http://www.symbaloo.com/mix/extrahulpaankinderen?searched=true 
o http://www.symbaloo.com/mix/dyslexie?searched=true  

• Geen pANiek. Snel op weg met anderstalige nieuwkomers (incl. DVD) - ISBN: 9789044131444 
• http://siho.pxl.be/udl => UDL 
• http://www.joepienederlands.be => Een muzische taalmethode voor anderstaligen, taalarme kinderen en 

kinderen met spraakproblemen 
 
Ondersteuning blinde/slechtziende leerlingen 
 
• Computer/laptop/groter beeldscherm 
• Brailleleesregel (maakt tekst op de computer beschikbaar in braille) 
• Brailleprinter/scanner/scanners met optical character recognition (OCR-software) 
• Daisyspeler + software 
• Leespen (spelt woorden en spreekt het woord uit) 
• Mobiele elektronische handloep, waarmee teksten vergroot op een scherm worden weergegeven. 
• Dedicon gesproken boeken, Edu-bestanden van teksten in schoolboeken (evt. voor screenreaders), 

Foto-pdf-bestanden voor vergroting op het scherm 
• Specifieke software zoals schermuitleessoftware (screenreaders) en grootlettersoftware (met of zonder 

spraak), voorleessoftware, dicteer software (DragonNaturallySpeaking) 
• Overige software zoals vergrotingsprogramma’s, scanprogramma’s, map creator, webformater (voor 

internetsurfen), omzetten van tekst naar audio bestanden. 
• Spraaksynthesizers (stemmen voor screenreaders) 
• USB-stick met ondersteunende software (Dolphin Pen, EasyTutor, ClaroRead en Sprinto) 
 


