
                                                   

 

Nieuwsbrief ICT 
  Januari – februari 

 Carnaval 

 Frans 

 Qr codes in de klas 

 Safe internet - day 

 

 

 

 

 



Carnaval 
Kleuter 

   

   

wie woont waar?  

 
 6 stukken 

 20 stukken 
 35 stukken patronen afmaken 

Digitale prentenboeken en liedjes 

 
Carnavalverhaal 

carnaval met Jules 

 
Liedje: dierencarnaval 

http://www.ict-cks.be/website/images/carnaval/spel_carnaval_puzzel03a.php
http://www.ict-cks.be/website/images/carnaval/spel_carnaval_puzzel03b.php
http://www.ict-cks.be/website/images/carnaval/spel_carnaval_puzzel03c.php
http://www.youtube.com/watch?v=7yPEADodfXQ
http://media.jaludo.com/remind/onthoud_de_clown.swf
http://grandmaskite.com/blokhed.swf
http://media.jaludo.com/ball_lifting/juggler.swf
http://www.paulysplayhouse.com/paulys_playhouse/games/rosie.swf
http://www.freegamez.be/speel/Ballon-kleden.html
http://www.paulysplayhouse.com/paulys_playhouse/games/luigi.swf
http://www.worteldrie.com/kids/stuiter.html
http://www.ict-platform.be/telletterspel/serie.html
http://www.youtube.com/watch?v=b06s9V5t0lI
http://www.youtube.com/watch?v=z1lElDYONMc


Lager 

   
 

 
Puzzel 

 

 
eduboek 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://doe-pad-carnaval.yurls.net/nl/page/
http://kies-pad-carnaval.yurls.net/nl/page/
http://webpad-carnaval.yurls.net/nl/page/
http://www.leerspellen.nl/spel/1345/Disney-Carnaval-.html
https://www.eduboek.nl/UserFiles/pdf/carnaval.pdf
https://www.dropbox.com/s/523vaxyt6vvvzsl/werkboekje_feest_groep_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2u80ifeiqri7xn/werkboekje_feest34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s3kelva8uplbrpp/werkboekje_carnaval_groep_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g4m2orad1zy2sn0/werkboekje_carnaval.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7fdg3b1j5t6y8x8/rustboekje_winter LAGER.pdf?dl=0


Frans: kledij 

 

 

 

 
 
 

Frans leren  
in het frans taaldorp.  

 
 

 

 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_01/no_01.htm
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/winter-clothing/
http://www.studiovo.nl/Taaldorp/Frans/
http://www.languageguide.org/french/
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf


Een nieuwe, interactieve 

manier van werken? 
‘nieuwe’ media op bezoek in de klas… 

‘Dat tablets het goed doen in het onderwijs is niet zo raar. 

Ze sluiten goed aan bij een adaptieve manier van werken. 

Wanneer leerkrachten goed weten hoe ze deze nieuwe 

middelen kunnen inzetten, leidt dat tot een betere motivatie 

en grotere opbrengsten.’ 

 

Werken met QR-codes in de klas 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vc7INsQOTG4


Weetjes 
Werken met QR codes in de basisschool 

 

Euuh ? Wat is een QR code ? 

 
QR Codes zijn 2 dimensionale barcodes die snel en eenvoudig 

ingescand kunnen worden met de fotocamera van bijna iedere 

moderne mobiele telefoon, maar ook met een iPad. 

De code wordt dan omgezet (“dequrificeren” genoemd) in 

(interactieve) tekst en/of een link.  

Bijvoorbeeld: Je loopt door de stad en ziet een poster voor een 

evenement dat interessant lijkt. Je pakt je mobiele telefoon, 

scant de QR Code en je krijgt direct meer informatie en een link 

naar een bijbehorende website waar je direct kaarten kunt 

bestellen. 

 
Je hoeft dus niets over te typen of te onthouden. 

LESTIP ! Je kan de QR codes ook in je les gebruiken : 

- op een afgedrukt werkblad (link naar een bijhorend filmpje op 

het internet) 

- aan de muur (automatisch activeren van een bepaalde 

website, bv. extra uitleg bij een bepaalde opdracht) 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appetijt.org/wp-content/uploads/2012/09/itip_QRcode01.png
http://www.appetijt.org/wp-content/uploads/2012/09/itip_QRcode02.jpg


Hoe kan ik de codes inscannen ? 

 

QR-code scanners 

 

Er zijn heel veel gratis apps en programma's om QR-codes te 

scannen en te decoderen.  

Aanraders: 

 Qrafter (gratis beschikbaar voor iPhone/iPad) 

 Quickmark QR Code Reader (gratis beschikbaar 

voor iPhone/iPad, Android en Windows toestellen) 

  

1. Via je smartphone of tablet start je de app. 

  

2. Richt vervolgens de camera op de QR-code en scan de 

code door op de camera-knop te drukken. Probeer je 

smartphone goed stil te houden en pas te drukken als de 

QR-code goed zichtbaar is (de camera moet scherpstellen 

op de QR-code). 

  

3. Nu verschijnt de link waar de QR-code naar verwijst in je 

scherm. Klik op je link om er direct naartoe te gaan 

 

Hoe maak ik zelf QR codes aan ? 

 
Je kan ook zelf QR codes aanmaken.  

Dit doe je bv. op één van volgende websites 

 

www.qurify.com 

www.qrstuff.com 

http://qrcode.littleidiot.be 

 

https://itunes.apple.com/us/app/qrafter-qr-code-barcode-reader/id416098700?mt=8
https://itunes.apple.com/app/quickmark-qr-code-reader-barcode/id529027209?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.quickmark
http://www.qurify.com/
http://www.qrstuff.com/
http://qrcode.littleidiot.be/
http://itunes.apple.com/us/app/scan/id411206394?mt=8
http://www.appetijt.org/wp-content/uploads/2012/09/itip_QRcode03.png


GEBRUIK DE MEERWAARDE 

Het gebruik van ICT in het onderwijs is een middel om tot leren te 

komen. ICT-gebruik mag en kan niet het doel op zich zijn. Onze 

ICT-eindtermen zijn zo opgesteld dat ze in elk vakgebied aan 

bod kunnen komen als vakoverschrijdende doelen. Dat maakt 

ICT tot een hulpmiddel om van en mee te leren. 

 

QR-codes kunnen aantrekkelijk zijn in de klas of prikkelen de 

nieuwsgierigheid van de kinderen. Daarvoor hoeven we echter 

nog geen QR-codes te gebruiken. Ze kunnen ook een 

meerwaarde betekenen voor de doelstellingen en de leerstof.  

In het gebruik van QR-codes in de klas is het net die 

meerwaarde die ze zo waardevol kan maken. 

QR-codes geven ons kansen om de analoge wereld aan de 

digitale te koppelen. Alle leerstof kan gelinkt worden naar zaken 

die op het internet gevonden kunnen worden. Een afbeelding 

als QR-link gebruiken is daarentegen behoorlijk zinloos wanneer 

je bedenkt dat die afbeelding ook gewoon afgedrukt kan 

worden. Je kan maar van een meerwaarde spreken wanneer 

de tijd of de ruimte aan efficiëntie wint. 

 

Wanneer kinderen een hopeloos lange URL moeten intypen of 

op zoek moeten gaan naar net díe bepaalde informatie, is de 

factor tijd een obstakel voor het leren. Door de opdracht van 

een QR-code te voorzien, wordt de link of media onmiddellijk 

weergegeven. Dat maakt een grote tijdwinst. De focus blijft hier 

nog steeds op het leren te liggen en niet op het zoeken. 

Natuurlijk is de rol van de leerkracht hierbij richtingbepalend. 

Door doelgericht QR-codes te gebruiken, geef je de kinderen de 

leertijd die ze nodig hebben. 

 

De digitale wereld staat ons bovendien toe om gescande 

documenten bewaard kunnen worden. Geen wanhopig gedoe 

meer met opnieuw te zoeken naar de juiste documenten. Ook 

hierbij is het de factor tijd die het verschil maakt. 

 

Het is ook mogelijk dat aan een relatief kleine plaats een 

behoorlijke hoeveelheid informatie moet worden toegewezen. 

Een werkblad met een kleine vrije ruimte kan voorzien worden 

van een QR-code die verwijst naar de nodige extra info. 



Misschien bevat hetgeen je wil duidelijk maken net te veel 

informatie om kwijt te kunnen. Ook hierbij speelt de factor ruimte 

van belang. 

 

Wanneer de juiste kleuren belangrijk zijn tijdens een les, kunnen 

QR-codes ook een meerwaarde betekenen. Kopieerbladen 

maken dat we in het onderwijs vaak in zwart-wit denken. Met het 

eenvoudig inscannen van een code hebben de leerlingen de 

mogelijkheid om afbeeldingen in kleur te 

zien. We hebben ook de kans om 

multimediamateriaal toe te voegen aan 

het individuele leren. Hierbij moeten we 

steeds in het achterhoofd houden dat 

hetgeen we bijvoegen een 

toegevoegde waarde heeft, extra info 

biedt. 

 

VERDUIDELIJK 

Het is belangrijk vooraf te bedenken waarvoor je een QR-code 

gaat inzetten. Welke informatie, multimedia, … wil je via de code 

bereikt zien? Het is natuurlijk duidelijk dat de verwezen data van 

waarde zal zijn voor de leerstof of activiteit die aangereikt wordt. 

Bepaal dus vooraf welke extra’s je wil voorzien door een QR-

code toe te voegen. 

 

Sinds de digitalisering van de samenleving komen er volop 

impulsen op onze kinderen af. Van hen wordt verwacht dat ze 

selectief kunnen omgaan met alle informatie die hen bereikt. 

Deze selectie kunnen ze maar maken wanneer het voor hen 

duidelijk is over welke informatie ze kunnen beschikken. 

 

Wanneer we onze leerlingen een blad vol met 

QR-codes aanreiken, is het voor hen niet 

vanzelfsprekend om tot leren te komen. Plaats 

je er echter tekst bij over de inhoud en 

eventueel vorm van de gelinkte info, dan 

zullen ze deze leerstof beter kunnen plaatsen 

in het geheel. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-uoQyPnFFrKA/URoUt74Zd3I/AAAAAAAAFBc/tIUJ9zw-x7c/s1600/QR+in+de+klas+tips.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zImP3Q-hajE/URoYd375NzI/AAAAAAAAFCM/7IXQcxH08PI/s1600/verduidelijk1.jpg


 

Laat een QR-code dus nooit op zich staan. 

Zet er tekst bij, zodat het duidelijk is wat er 

gescand wordt. 

 

Tot slot:  
 

Praktijkvoorbeelden: 

 

 Print QR codes op werkbladen om de oplossingen onleesbaar 

toch op je blad te hebben. 

 Print QR codes op werkbladen om links naar filmpjes, 

luisterfragmenten, … in je boek op te nemen. 

 Codes op de achterzijde van de bibliotheekboeken verwijzen 

naar boekbesprekingen van leerlingen. 

 Projecteer een QR code op je bord om een link naar een 

website, tekst, formulier (gemaakt in google docs), 

dropboxfile, … makkelijk door te geven. 

 Print een YouTube link op een partituur om een opname van 

dit werk te beluisteren/bekijken. 

 Maak een schattenjacht door tips, quizjes (Google formulier) 

achter codes te verstoppen. 

 Hang een QR code aan je valven die verwijst naar een 

lessenrooster, lokalenplanning, schoolmenu, … Deze dingen 

veranderen nogal eens, de code kan dezelfde blijven: ze 

verwijst naar de website waar die info gepost wordt 

 

 
Je kan ook zelf creatief zijn met QR-codes… 
Bekijk alvast het filmpje hieronder (Engels) 

 
Bron; www.visualead.com 

http://www.visualead.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-QFa3Kkl1tk
http://3.bp.blogspot.com/-jEgVXBrLHsU/URoYhvkEwZI/AAAAAAAAFCU/gBy3Qfp6McQ/s1600/verduidelijk2.jpg


Geen tablets in de klas? 

Oplossing: BYOND 

 

Bring Your Own Device. Oftewel, neem je eigen apparaatje mee. 

Het gaat scholen enorme kansen bieden. Je ziet nu al dat 

leerlingen vanaf een jaar of tien hun smartphone mee naar school 

durven te nemen. Meestal moeten ze deze nog inleveren bij de 

leerkracht omdat ze het onderwijs teveel zouden verstoren.           

Er ligt hier een kans om in te gaan op deze niet kerende trend en 

te bezien hoe je het onderwijs kunt verrijken en versterken door 

gebruik te maken van de apparaten die leerlingen zelf 

meenemen. Stel je toch eens voor dat je straks niet veel meer 

hoeft te investeren in hardware, omdat leerlingen hun eigen 

hardware meenemen. 

 
 

 

 Kleuter  
Liedjes;  

delen van het lichaam 

 

50 qr-kaarten: 
Prentenboeken 

 

Sprookjes 
 

 
 

https://app.box.com/s/us6vb5ild48j6wttgdyw
https://www.dropbox.com/s/xdolttqkpm0cujy/QR-kaarten_digitale_prentenboeken.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ww0emy6vpq3oyz/QR_sprookjes.pdf?dl=0


 Lager  
Speurtocht carnaval 

 

 

Speurtocht carnaval 
(antwoorden) 

 

Inspiratieboek 
 

 
Veilig leren lezen 

 

 

Werkblad: Hoe 
scannen? 

 

Werkblad qr-codes 
maken. 

 
Werkblad: Qr-codes 

voor leerlingen 

 

Stappenplan voor 
leerkrachten: QR aanmaken 

 
 

https://www.dropbox.com/s/lqlbxxerz70kaqv/QR werkblad carnaval.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utbwpy8k07zy1xo/QR werkbald carnaval Antwoord.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/or4pfkdy3jm98wa/QR idee%C3%ABnboek.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bta2t6y7jfssmd/QR-kaarten_veilig_leren_lezen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g6cqkncjv5whc3d/QR werkblad 2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pxsriabyq825chd/QR werkblad 3 ; qr codes maken.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwedxccknamg7lv/qrcodes voor leerlingen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8breox1sobuwwk/stappenplan-qrcodes-voor-de-leerkracht.pdf?dl=0


Actueel 
10 februari : Safe internet day 

Waar of niet waar?  

 
Veilig op internet 

(ketnet)  
 

 
Diploma veilig 

internet behalen 

 
Veilig internet:  
The game 

 

 
Phineas en Pherb ; 
internettips 

 
Netiquette 1 

 
Netiquette 2 

De reis van domeinnaam 
tot internet 

 
veilig door het W(ild) W(eb) W(oods) 

 

 

https://www.youtube.com/embed/2oX6bQb3oY8
https://www.youtube.com/embed/2oX6bQb3oY8
http://www.ketnet.be/vet-op-het-net
http://www.digitips.be/digitips/leerpakketten/lpveiliginternet2/index.html
http://typo.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Mediawijzer.net/handleiding-mediamovies.pdf
http://methodes.wikiwijsleermiddelenplein.nl/detail-koepel/163353/
http://the-game.diplomaveiliginternet.nl/public/game/play
http://www.youtube.com/watch?v=PRznbicc5kc&feature=player_embedded
http://a464.g.akamai.net/7/464/1572/f5fe79da9ba11f/www.disney.nl/DisneyOnline/CyberNetiquette/netiquette1/netiquette1.swf
http://a1680.g.akamai.net/7/1680/1572/fb53238d3eabbd/www.disney.nl/DisneyOnline/CyberNetiquette/netiquette2/netiquette2.swf
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=nl

